
BEHANDELINGEN
EN 

ARRANGEMENTEN

BELEEF, GENIET EN ONTSPAN!

Openingstijden 

Maandag t/m zondag      09.00 uur – 17.30 uur
Donderdag en vrijdag Avondopenstelling tot 22.00 uur
Woensdag   gesloten

Behandelingen buiten de reguliere openingstijden zijn mogelijk, 
vraagt u naar de mogelijkheden.

Toeslag op feestdagen bedraagt 15%.

Contact gegevens

Health & Wellness Center de Holtweijde
Spiekweg 7 
7635 LP LATTROP 

Telefoon      0541 - 228 212 of (vanuit het hotel) toestel 212
Email      health-wellness@holtweijde.nl
Website      www.holtweijde.nl
Facebook      facebook.com/healthwellnesscenterdeholtweijde

Health & Wellness Specials

Total body & face care treatment
Allesomvattende behandeling van gelaat en lichaam welke start met een 
muntmassage van de rug. Nadat op de reflexpunten van het lichaam 
algen zijn aangebracht, wordt er aandacht besteed aan de gezichtshuid. 
Een intensieve reiniging, massage en masker zorgen voor een gladde 
en verzorgde gezichtshuid. Na het verwijderen van de algen, volgt een 
bodycreaming van de huid van het lichaam, handen en voeten. Deze 
behandeling wordt afgesloten met een rug, nek en schoudermassage.

 €  119,50       105 minuten

Pre Fit bodyscan
Preventieve lifestyle scan waarbij uw algehele vitaliteit gemeten wordt.  
U ontvangt een persoonlijk advies met aanbevelingen voor een gezonde 
leefstijl waarbij de nadruk ligt op de juiste combinatie van bewegen, 
gezonde voeding en ontspannen. Dit leefstijl advies is voor 100% afge-
stemd op uw lichamelijke en geestelijke mogelijkheden. 

 €  119,50         75 minuten

BELEEF, GENIET EN ONTSPAN



Lichaamsbehandelingen
Lichaamsmassages
Hotstone massage €   99,95  75 minuten
 €   62,50  45 minuten
Shiatsu massage €   99,95  75 minuten
 €   62,50  45 minuten
Detox & Energie massage €   99,95  75 minuten
 €   62,50  45 minuten
Zwangerschapsmassage €   99,95  75 minuten
 €   62,50  45 minuten
Indiase lichaamsmassage €   99,95  75 minuten
Polynesische kruidenstempel massage €   99,95  75 minuten
Honing massage uitsluitend voor dames €   62,50  45 minuten
Manuele lichaamsmassage €   79,50  60 minuten
 €   46,50  30 minuten

Lichaamsscrubs
Detox & Energie scrub €   49,50  45 minuten
Sweet & Savory bodyscrub €   49,50  45 minuten
Polynesische Ta’Ha bodyscrub €   49,50  45 minuten
Green Tea bodyscrub €   39,50  30 minuten
Scrub aangepast op het seizoen €   39,50  30 minuten
Prijzen zijn inclusief het aanbrengen van een bodylotion, -olie of -crème

Diverse lichaamsbehandelingen
Lichaamspakking €   74,50  60 minuten
2 personen € 112,50
Hydromassagebad  €   74,50  60 minuten
2 personen € 112,50
Prijzen zijn inclusief het aanbrengen van een bodylotion, -olie of -crème

Hoofdhuidbehandeling incl. haren wassen €   58,50  45 minuten
Hoofdhuidbehandeling ter uitbreiding van
een gelaats- of lichaamsbehandeling €   29,50  30 minuten

Voetreflexmassage €   58,50  45 minuten
Voetreflexmassage ter uitbreiding van
een gelaats- of lichaamsbehandeling €   29,50  30 minuten

Frigi Thalgo beenbehandeling voor
vermoeide benen €   58,50  45 minuten
Maria Galland Cellulitebehandeling “Cryo” €   99,50  90 minuten

Pedicurebehandeling  €   50,50 45 minuten
Pedicurebehandeling “de luxe”  €   65,00 60 minuten
incl. voetmassage en nagels lakken

KOH manicurebehandeling  €   50,50 45 minuten
KOH Royal manicurebehandeling   €   65,00 60 minuten
incl. handpeeling, handmasker en nagels lakken 

Harsbehandeling van benen, liezen, oksels, rug
incl. voor- en nabehandeling  €   1,25  per minuut

Vraagt u naar de speciale prijzen bij reservering van meerdere
lichaamsbehandelingen per persoon. Voor uitleg van de behandelingen
verwijzen wij u naar onze website: www.holtweijde.nl

Gelaatsbehandelingen
Basis gelaatsbehandeling van gezicht, hals en decolleté
Reiniging, dieptereiniging met borstelapparaat, massage, handmassage,  
masker en dagverzorging

Met Maria Galland producten  € 74,50 60 minuten
Met Thalgo producten  € 59,50 60 minuten

“De luxe” gelaatsbehandeling van gezicht, hals en decolleté
Als basis gelaatsbehandeling en met uitbreiding van:

Voor haar
Styleren van de wenkbrauwen, verven van wimpers en/of wenkbrauwen, 
verwijderen van onzuiverheden, verwijderen van ongewenste beharing in 
het gelaat, dag make-up

Voor hem
Styleren van de wenkbrauwen, verwijderen van neus- en oorharen, 
verwijderen van onzuiverheden, voetmassage, hoofdhuidmassage

Met Maria Galland producten  €   99,50 90 minuten
Met Thalgo producten  €   84,50 90 minuten

Maria Galland “specials” ter uitbreiding
van een basis gelaatsbehandeling of 
een “de luxe” gelaatsbehandeling
La methode mille - anti-aging  €   36,00 20 minuten
Soin masque modellant - regenererend  €   36,00 20 minuten
Soin profilift - verstevigend  €   36,00 20 minuten
Soin cocon - destress  €   22,00 20 minuten
Soin masque thalasso - hydraterend  €   22,00 20 minuten
Soin clarté - onzuivere huid   €   22,00 20 minuten

Aanvullende mogelijkheden
Microdermabrasie  €   94,50 60 minuten
Microdermabrasie ter uitbreiding van
een gelaatsbehandeling   €   49,50 45 minuten

Oogcontourbehandeling   
Soin contour des yeux  €   43,50 45 minuten
Soin contour des yeux ter uitbreiding van
een gelaatsbehandeling   €   29,50 25 minuten
 
Wenkbrauwen epileren of harsen  €   20,00
Wimpers verven  €   21,50
Wenkbrauwen verven  €   20,00
Wimpers en wenkbrauwen verven   €   27,50
Harsen bovenlip of kin  €   20,00
Harsen bovenlip en kin  €   27,50

Dag make-up                   €   17,50 15 minuten
Feestelijke make-up  incl. liftende ampul
Naturel         €   33,50 30 minuten
Avond  €   59,50 60 minuten

Ochtend of middag arrangementen
Wellness
Complete care gelaat en lichaam  € 174,50 3 uur
Thalgo Indoceane ritueel lichaam  € 174,50 3 uur
Thalgo Polynesian SPA Ritual lichaam  € 117,50 2 uur

Health
Detox: Living well gelaat en lichaam  € 174,50 3 uur
Detox: Detox & Energie lichaam  € 144,50 2 ½ uur
Spieren en gewrichten lichaam  € 129,50 2 ¼ uur
Destress: The Honey treatment lichaam  € 117,50 2 uur
Destress: The Chocolate treatment lichaam  € 117,50 2 uur
Vermoeide benen en voeten  € 105,00 1 ¾ uur

Voor meer informatie en uitleg over de “Wellness” halve dag arrange-
menten en “Health” halve dag programma’s verwijzen wij u naar onze 
website: www.holtweijde.nl

Hier vindt u ook het complete overzicht van onze overige arrangementen 
en programma’s alsmede onze meerdaagse detox en destress kuren. 

Haarstyling
Wilt u na een heerlijke behandeling in ons Health & Wellness Center
uw haren laten wassen en/of föhnen? Dat is natuurlijk mogelijk. 

Haren wassen na een behandeling    € 19,50
Wassen en föhnen kort haar   € 32,50
Wassen en föhnen lang haar*    € 39,50
*Lang haar heeft een lengte tot over de kin


