WELKOM BIJ COMPLETE CARE

VOETREFLEXOLOGIE

LICHAAMSVERZORGING

inner & outer beauty for women

lichaam en geest in balans

een weldadige oppepper voor je hele lichaam

Helende behandelingen voor huid, hart en ziel die
je ware schoonheid onthullen en je zelfgenezend
vermogen versterken.

Tijdens een sessie voetreflexologie versterk ik jouw
zelf-genezend vermogen van binnenuit en
proberen we te achterhalen wat jouw symptomen
je in je leven komen vertellen.

Reinigende klei-pakking met scrub

Bij elke behandeling wordt jouw lichaam
gekoesterd en geëerd met pure niet-toxische
huidverzorging, helende oliën en geuren,
rustgevende muziek, bewuste aanraking en
toegewijde handen om diepe ontspanning te
brengen.

60 minuten € 60

75 minuten € 80
Verzorgende crème-pakking met scrub
75 minuten € 80

GELAATSVERZORGING
pure niet-toxische huidverzorging

LICHAAMSMASSAGE
weldadige ontspanning voor lichaam & geest

Gelaatsverzorging
Een unieke ervaring waarbij je aanreikingen krijgt
om je weer te her-inneren wie je werkelijk bent
diep vanbinnen.

Intensieve huidverzorging
Deze verzorging wordt steeds aangepast aan het
huidtype en wat de huid op het moment nodig
heeft.

Je lichaam en geest ontspannen.
Je hervindt je innerlijke rust.
Je natuurlijke ritme.

Een waar cadeau aan jezelf ♥
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Ontspannende massage
Puur relaxen op het ritme van de golven.
60 minuten € 60
75 minuten € 75

60 minuten € 60

90 minuten € 90

Specifieke gelaatsverzorging
Gespecialiseerde huidverzorging met
een diepere werking
Keuze uit:
- revitaliseren & versterken
- voeden & hydrateren
- ontgiften & zuiveren
75 minuten € 75

Hot Stone massage
Massage met warme basalt & jade stenen.
60 minuten € 65
75 minuten € 80
90 minuten € 95

ZWANGER & MAMA
een bijzondere periode in het leven van een vrouw
Zwangerschapsreflexologie

Zwangerschapsarrangement
-

zwangerschapsmassage
gelaatsverzorging
hoofdhuidmassage

Ongemakken verlichten door middel van
aangepaste voetreflexologie voor zwangeren.

2 uur € 110

60 minuten € 60

Nieuwe Mama arrangement

Postnatale reflexologie
Kom weer op kracht na de bevalling door middel
van aangepaste voetreflexologie.

-

nieuwe mama massage
gelaatsverzorging
hoofdhuidmassage
lichaamsscrub
voedende crème-pakking

60 minuten € 60
3 uur € 160
Zwangerschapsmassage
Op een veilige en aangename manier wordt
je zwangere lichaam gemasseerd.
60 minuten € 60
75 minuten € 75

ORGANICSPA
Heel bewust koos ik voor de biologisch gecertificeerde, 100 % natuurlijke huidverzorging van
Organicspa.

INNER & OUTER BEAUTY FOR WOMEN

90 minuten € 90 (massage + zwangerschapsreflexologie)
Nieuwe Mama massage
Alle aandacht voor jou als nieuwe mama.
60 minuten € 60
75 minuten € 75
90 minuten € 90 (massage + postnatale reflexologie)

Met rijke, actieve bestanddelen zorgt elk product
en elke behandeling voor resultaat en een
samenwerking in harmonie met de huid om haar
natuurlijke evenwicht in stand te houden.
Bovendien is de volledige lijn gecreëerd met
respect voor mens, dier en milieu.
Organicspa, jouw garantie op zuiverheid!

Broekstraat 16a, 3945 Ham
Tel. 0495/79.88.99
info@completecare.be
Steeds op afspraak

