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Inhoud
Antwerpen blz.   6

Vlaams-Brabant blz. 14

Limburg blz. 20 

Oost-Vlaanderen blz. 22

West-Vlaanderen blz. 34

Voorwaarden blz. 46

Bon blz. 47

Sms-wedstrijd   blz. 31

Iconen
Privésauna 

Publieke sauna 

Schoonheidssalon zonder sauna

Badkledij toegelaten 

Badkledij verplicht 

Badkledij niet toegelaten

Deelnemer sms-actie

Voordeel Flairabonnees 

  

  

  

  

  

  

Een dagje wellness is het zaligste wat er is.  
Maar... ook niet meteen lief voor je 

portemonnee, natuurlijk. Flair to the rescue. 
Kies je favoriete adresje, vraag je favoriete 

vriendin, zus, moeder, collega, oma of  
zelfs je lief (ja, dat mag ook) mee en  
ga met twee voor de prijs van één.  

Dubbele pret voor halve prijs.

Productie: Eline Nolf • Eindredactie: Kaat De Kock • Vormgeving: Filip Decoster 
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem

Dit is een bijlage bij Flair 37/2018. 
Gratis supplement bij Flair, mag niet apart worden verkocht.



4 5

Zo haal je alles  
uit je saunabeurt
Kan je het best een douche nemen voor
je in de sauna springt of net niet? Hoe 
belangrijk is afkoelen na al dat zweten? Wij 
geven je tips en tricks voor een ontspannen 
saunamoment met een optimaal resultaat. 

1. Voor je begint
• Sauna’s stimuleren je nieren, dus maak 

nog even een tussenstop in het kleinste 
kamertje.

• Sauna en hygiëne gaan hand in hand. Start 
met een deugddoende douche. 

• Met een nat lichaam de sauna 
binnenstappen heeft weinig zin, want dan 
wordt het zweten beperkt.

• Zet je stappers nog even in het verwarmd 
voetbad. Dit is niet alleen ontspannend en - 
euhm - desinfecterend, maar stimuleert het 
transpireren. 

2. Warm up
• Eén gouden raad: luister naar je eigen 

lichaam en blijf in de cabine zolang jij wil (al 
is 5 min. het absolute minimum).

• Hoe hoger je plekje in de sauna, hoe hoger 
de temperatuur. 

• Sauna-leken starten het best in het 
stoombad, want hier ligt de temperatuur 
iets lager.  

• Leg je je graag neer in de sauna? Prima. 
Blijf best wel even rechtop zitten voor 
je de cabine verlaat om duizeligheid te 
voorkomen. 

• Gebruik een groot badlaken, waar je hele 
lichaam op past (ook je voeten). Geen 
grotere afknapper dan een bankje dat al nat 
is van het zweet van je voorganger...

3. Cool down
• Spendeer evenveel tijd aan het afkoelen van 

je lichaam als aan de opwarming.
• Geleidelijk afkoelen is het efficiëntst: maak 

een korte wandeling in de buitenlucht en 
duik daarna pas onder de koude douche of 
in het dompelbad. 
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Duur arrangement: 2u15
Duur behandelingen: 2u
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: di t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Aarschotsesteenweg 90, 2230 Herselt,  
016/69 82 12

Duur arrangement: 5u
Duur behandelingen: 2u30
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Nieuwstraat 10, 2280 Vorselaar, 014/51 68 02, 
info@ninfea.be, www.ninfea.be

Duur arrangement: hele dag
Duur behandelingen: 1u50
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht. Opgelet: badkledij niet toegelaten.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard
Praktisch: Herentalsesteenweg 2, 2280 Grobbendonk, 
014/50 75 75, info@aquarein.be, www.aquarein.be 

Duur arrangement: 1u45 (A) of 2u15 (B) of 3u30 (C)
Duur behandelingen: 1u45 (A) of 2u15 (B) of 3u30 (C)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: wo en za in de even weken, do en za in de oneven 
weken, van 11/09 t/m 11/12/2018. Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact + verplicht voorschot van € 75 
op BE21 6528 3647 1603
Praktisch: Oude Vaartstraat 111, 2300 Turnhout 
0486/23 25 01, hair.beautysalonkathleen@gmail.com, 
www.hair-beautysalonkathleen.be 

HERSELT  Fermulain VORSELAAR  Ninfea

GROBBENDONK  Aquarein TURNHOUT  Hair & Beautysalon Kathleen

Dit mag je verwachten:
• welkomstdrankje 
• massage van rug, nek en 
schouders 
• vocht afdrijvende algenpakking 
van de rug 
• gelaatsverzorging: warme 
kompressen, huidanalyse, epilatie 
wenkbrauwen, reiniging, peeling, 
vapozone, gelaats- en halsmassage, 
aangepast masker, lotion, dagcrème

Gratis extra’s: verzorgingsadvies en 
staaltjes + serummassage van het 
gelaat + oogverzorging

Voordeel voor Flairabonnees: 
miniflesje parfum

Dit mag je verwachten:
• ontvangst in de relaxzone met 
welkomstdrankje 
• 2u gebruik van privésauna met 
aromascrub 
• lichaamspakking 
• Germaine de Cappuccini-gelaats-
verzorging TE C+ AGE 
• ontspannende of liftende gelaats-
massage 
• aroma neck and feet warmers 
• ‘Ninfea back energy’-massage 
• afscheidsdrankje

Gratis extra’s: gebruik van sham-
poo, douchegel, conditioner, scrub, 
haardroger en stijltang

Supplement: overnachting in Ninfea 
lounge: € 127,50 (i.p.v. € 255)

Dit mag je verwachten:
• hele dag toegang tot de thermen 
• welkomstritueel 
• volledige lichaamsscrub 
• lichaamspakking op basis van 
honing en lavendel 
• gelaatsverzorging met producten 
van Ahava 
• hoofdhuidmassage 
• hotstonemassage 
• fruitcocktail 

Voordeel voor Flairabonnees: 
epilatie wenkbrauwen 

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: voetbadje • drankje en 
bespreking van het arrangement • 
lichaamspeeling • gelaatsverzorging 
‘Ahava Mineral Detox’ met extra 
massage van gelaat en decolleté 
met hot stones • hand- en arm-
massage • massage van rug, nek en 
schouders met warme zoutstempels 

OPTIE B: optie A + rugpakking met 
minerale modder • paraffinemasker 
• 1 zone epilatie bij de gelaatsver-
zorging • massage van voorkant 
benen 

OPTIE C: optie A + volledige 
lichaamspakking • paraffinemasker 
• 1 zone epilatie extra bij de gelaats-
verzorging • massage van de benen 
(voor- en achterkant) • brushing 
all-in • manicure 

Gratis extra’s: drankje + kortingsbon 
voor volgend bezoek + geschenkje

Als je weet dat Fermulain al meer dan 25 jaar 
ervaring heeft, dan weet je ook dat je hier in 
goede handen bent. En dat mag je vrij  letterlijk 
nemen: de heerlijke nek-, schouder- en rug-
massage bewijst dat maar al te goed. De rest 
van de wel héél uitgebreide behandeling op 
maat (inclusief een volledige gelaats verzorging 
op basis van je huidtype) is minstens even 
ontspannend. Zalig! 

Je vindt dit wellnessparadijs in het hartje van 
de Kempen. Er is gratis parkeerplaats voor de 
deur, de sfeer in het instituut is knus en loungy, 
het interieur werd ingericht met veel oog voor 
detail en de saunatuin met zwemvijver is rond-
uit indruk wekkend. Welkom bij Ninfea! 

Zeven dagen op zeven kan je bij Aquarein 
tot in de late uurtjes gaan genieten van de 
uitgebreide sauna- en wellnessfaciliteiten. 
Om het plaatje helemaal compleet te maken 
staan er ook topverzorgingen als een scrub, 
gelaatsverzorging én massages op de planning. 
Trommel je beste vriendin op, trek samen naar 
Grobbendonk en geniet! 

Heeft je gezicht het afgelopen zomer ook 
zwaar te verduren gekregen (verbrand: check, 
gedehydrateerd: check)? Dan is de Ahava 
Mineral Detox-gelaatsverzorging van Hair & 
Beauty salon Kathleen een godsgeschenk! Ook 
de andere behandelingen zijn fenomenaal, dus 
boek gerust het totaalpakket. Voor de prijs hoef 
je het niet te laten. 

      

      

FLAIRPRIJS:

€ 215
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 149
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 199
voor twee 
personen

ANTWERPEN

FLAIRPRIJS:

€ 150(A)

OF

€ 190(B)

OF

€ 265(C)

voor twee 
personen
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Duur arrangement: 1u30 (A) of 3u (B) of 4u (C)
Duur behandelingen: 1u30 (A of B) of 2u (C)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash 
Praktisch: Keulsekarstraat 5, 2440 Geel, 014/59 13 78, 
celcare@telenet.be, www.celcare.be

Duur arrangement: 3u
Duur behandelingen: 1u30
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: di t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018, m.u.v. 29/10 t/m 
04/11. Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard
Praktisch: Heirstraat 54, 2801 Heffen, 03/866 03 16, info@
beautybaccaris.be, www.beautybaccaris.be

Duur arrangement: hele dag
Duur behandelingen: 1u20 
Schoonheidsspecialistes per duo: 1
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018, m.u.v. feest-
dagen. Reservatie verplicht. Badkledij verplicht op di, niet 
toegelaten op alle andere dagen. Betalen: cash, Bancontact, 
Visa, Mastercard Praktisch: Mechelsesteenweg 154, 2650 
Edegem, 03/454 55 66, info@fitopia.be, www.saunatopia.be 

Duur arrangement: hele dag
Duur behandelingen: 50 min.
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: van 11/09 t/m 11/12/2018. Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard, Payconiq
Praktisch: Weynesbaan 34, 2820 Rijmenam, 015/51 57 57, 
info@mineraal.be, www.mineraal.be 

GEEL  Celcare HEFFEN  Beauty Baccaris

EDEGEM  Saunatopia RIJMENAM  Thermen Mineraal

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: welkomstdrankje • bespre-
king arrangement • gelaatsverzor-
ging met rijstextract • ‘Botanic’-rug-
massage OF OPTIE B: ontvangst met 
gezondheidsdrankje • bespreking 
arrangement • ‘Relax Sea’-gelaats-
verzorging • lichaamsmassage 
met warme aromadruppel • 1u30 
gebruik van privéwellness (Finse 
sauna, infraroodcabine, tuin met 
whirlpool en zwembad) OF OPTIE 
C: welkomstcocktail • bespreking 
arrangement • kokoslichaamsscrub 
• ‘sublime d’or’-lichaamsscrub 
• lomi lomi-lichaamsmassage 
• gelaatsverzorging met geuren 
van monoi, passievrucht en citrus 
• handpakking • 2u gebruik van 
privéwellness (tuin met zwembad, 
whirlpool, Finse sauna, infrarood-
cabine en relaxruimte) • hapjes 
Gratis extra’s: massage van gelaat, 
hals, decolleté en schouders 
Voordeel voor Flairabonnees: 
hand- of voetpakking

Dit mag je verwachten: 
• 1u30 gebruik van de privéwellness 
(stoomcabine, zweethut, sauna, jacuzzi en 
verwarmd zwembad) 
• hotstonerugmassage 
• gelaatsverzorging 
• oogverzorging 

Gratis extra’s: glaasje cava

Dit mag je verwachten:
• Sahara-arrangement: welkomst-
drankje 
• gebruik van de wellness 
• voetbad ‘fleur de mauvie’ 
• pakking van aloë vera en yoghurt 
• warme zandstempelmassage van 
rug en achterkant benen 
• hoofdmassage 

Gratis extra’s: kortingsbon voor 
volgend bezoek (toegang sauna:  
1 + 1 gratis)

Dit mag je verwachten:
• hele dag toegang tot de thermen 
(incl. deelname aan opgietritueel in 
de sauna) 
• ontvangst met glaasje bubbels 
• verzorgingen (50 min.): oriëntaalse 
rugverzorging (rhassoulmasker en 
peeling) + ‘Japon-Bô’-gelaatsver-
zorging (reiniging en massage) + 
rug- en nekmassage 
• afscheidswaardebon 

Gratis extra’s: 10 % korting bij 
aankoop van producten 

Voordeel voor Flairabonnees: 
gebruik badlinnenset (badjas en 
handdoeken)

Is je vakantie voorbij en kijk je met heimwee 
terug naar de zomer? Haast je dan naar Cel-
care, want hier nemen ze je mee op reis dankzij 
hun drie zalige verwenarrangementen. Om je 
lichaam én geest te verwennen, laten ze de 
beste ingrediënten uit de Caraïben, Antarctica 
of Longji aanrukken. Sluit je ogen en droom 
even helemaal weg naar exotischer oorden met 
de geuren van monoi, passievrucht, citrus of 
rijstextract. 

Al negen jaar lang is Beauty Baccaris de 
hotspot in Heffen voor een middagje wel-
verdiende me-time. Het interieur op zich straalt 
al rust uit, en dan is die massage of gelaats-
verzorging nog niet eens begonnen. En hadden 
we al gezegd dat je je ook anderhalf uur lang 
de trotse eigenaar van de privéwellness mag 
noemen? 

Welkom bij Saunatopia - het vroegere Fitopia - 
waar ze je graag meenemen op een well-
nesstrip naar de Sahara. Met zo’n 5000 m2 
wellnessplezier is dit complex bijna zo groot als 
de woestijn zelf (lichtjes overdreven, we know). 
De Puur Natuurtuin met buitenzwembad maakt 
je vakantiegevoel helemaal compleet, en van 
het dakterras met whirlpool word je helemaal 
happy. 

Al 20 jaar lang is Thermen Mineraal het neusje 
van de zalm in wellnessland. Het aanbod baden 
en sauna’s is gigantisch, in de oosters getinte 
beautyfarm ontfermen ervaren therapeuten 
zich over je lichaam en in het restaurant zit je 
goed voor een lekkere maaltijd met marktverse 
producten. Wat wil je nog meer? 

      

        

FLAIRPRIJS:

€ 170
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 125(A)

OF

€ 165(B)

OF

€ 195(C)

voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 134
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 139
voor twee 
personen

ANTWERPEN
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Duur arrangement: 3u
Duur behandelingen: 50 min. 
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018. Reservatie 
verplicht. Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard
Praktisch: Dendermondsesteenweg 172, 2870 Liezele 
(Puurs), 03/336 79 78, info@topwellness.be,  
www.topwellness.be 

Duur arrangement: 4u30
Duur behandelingen: 4u
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash 
Praktisch: Turnhoutsebaan 270, 2970 Schilde, 0479/47 60 79, 
revesucreschilde@gmail.com

LIEZELE (PUURS)  Topwellness Hair & Beauty

SCHILDE  Rêve Sucré

Dit mag je verwachten:
• 2u gebruik privésauna Unit 1 
 (binnen- en buitenzwembad, binnen- 
en buitenjacuzzi, infraroodsauna, 
droge sauna, sunshower, 2 douches) 
• volledige lichaamschocolade-
pakking 
• massage (20 min.) met choco-
ladeolie 
• glas cava of frisdrank

Gratis extra’s: chocolademelk en 
cake

Voordeel voor Flairabonnees: 
kortingsbon voor volgend bezoek 

Dit mag je verwachten:
• welkomstdrankje 
• gebruik van infraroodsauna 
• lichaamspeeling en -pakking 
• stevige lichaamsmassage (1u) 
• gelaatsverzorging volgens 
huidtype (dieptereiniging, massage, 
masker, epilatie wenkbrauwen) 
• hand- en voetpakking, hoofd- en 
voetmassage 
• lichte lunch met glaasje cava 
• make-upadvies 

Gratis extra’s: gebruik van douche-
gel, badjas en handdoeken 

Voordeel voor Flairabonnees:  
20 % korting op volgend bezoek 

Ontspannen gaat eens zo vlot met wat lekkers 
erbij, en dat weten ze bij Topwellness maar al te 
goed. Je start het arrangement met een glaasje 
cava in de wellness (die twee uur lang helemaal 
van jullie alleen is), je lichaam krijgt een heuse 
chocoladepakking en ook de chocoladeolie 
wordt uit de kast gehaald voor een kwikkende 
massage. Zin in zoet gekregen? Er staan nog 
een glas chocolademelk en een stuk cake voor 
jullie klaar! 

Bij Rêve Sucré zijn ze van mening dat innerlijke 
rust bereikt wordt met een aantal deugddoende 
verzorgingen, en gelijk hebben ze. Een persoon-
lijke aanpak primeert hier zowel bij het make-
upadvies als bij de goddelijke gelaats verzorging. 
Vaarwel stress, hello babyvelletje! 

    

    

FLAIRPRIJS:

€ 183
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 199
voor twee 
personen

ANTWERPEN

De Flair Magazine App
Lees je favoriete magazine 

nu ook digitaal!

NIEUW!

HOE WERKT HET?
1. Download GRATIS de Flair 

Magazine App voor smartphone en 
tablet.

2. Ben je al abonnee? Super! Log dan 
in met je abonneenummer. Ben je 

geen abonnee? Je kan ook alle edities 
afzonderlijk downloaden!

3. Neem je Flair overal mee!
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€ 6,99
Sacha

€ 9,90
Adidas Originals Deerupt

€ 15
Monki

€ 6
Monki

€ 15
Monki

€ 19,95
Undiz

€ 15
And Other Stories

€ 19
Other Stories

€ 29,95
Undiz

IETS
GEZIEN

WAT JE WIL?
Surf snel naar

Flair.be en klik op 

Fashion &
Beauty
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Duur arrangement: hele dag (A en B)
Duur behandelingen: 1u (1) of 1u15 (B)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht. Badkledij toegelaten op zo en ma, 
verplicht op wo, niet toegelaten op di, do, vr en za.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard, Payconiq
Praktisch: Ninoofsesteenweg 661, 1500 Halle, 02/361 10 20, 
info@thermentadema.be, www.thermentadema.be

Duur arrangement: hele dag
Duur behandelingen: 1u35
Schoonheidsspecialistes per duo: 1 (pakking) of 2 
(massage en gelaatsverzorging)
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard
Praktisch: Sellaerstraat 42, 1820 Melsbroek,  
02/759 81 96, boetfort@thermae.com, www.thermae.com

Duur arrangement: hele dag
Duur behandelingen: 50 min.
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard, Payconiq
Praktisch: Kattebroekstraat 290, 1700 Dilbeek, 02/466 00 88, 
info@thermendilbeek.be, www.thermendilbeek.be

Duur arrangement: hele dag
Duur behandelingen: 50 min.
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard, Payconiq
Praktisch: Stuikberg 4, 1840 Londerzeel, 052/31 67 16,  
info@thermenlonderzeel.be, www.thermenlonderzeel.be

HALLE  Thermen Tadema MELSBROEK  Thermae Boetfort

DILBEEK  Thermen Dilbeek LONDERZEEL  Thermen Londerzeel

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: ontvangst en rondleiding • 
hele dag toegang tot de thermen • 
gebruik van shampoo, douchegel en 
scrubzout • Spa peeling lichaams-
scrub • aromamassage met 
 essentiële oliën 

OPTIE B: ontvangst en rondleiding 
+ hele dag toegang tot de thermen 
• gebruik van shampoo, douchegel 
en scrubzout • relaxerende rug- en 
schoudermassage met essen-
tiële oliën • Skin Yoga Relaxation: 
gelaatsverzorging • basismanicure 
of -pedicure 

Gratis extra’s: € 4 korting bij een 
volgend bezoek + geschenkje 

Voordeel voor Flairabonnees: 10 % 
korting op bijkomende behandelin-
gen dezelfde dag

Dit mag je verwachten:
• hele dag toegang tot de thermen 
(Moenia: badkledij niet toegelaten; 
en Curia: badkledij verplicht) 
• gebruik van badjas, handdoek en 
slippers 
• lichaamspakking met chocolade-
extracten (45 min.) 
• body relax massage met chocola-
decrème (25 min.) 
• gelaatsverzorging (25 min.)

Gratis extra’s: 10 % korting op 
bij komende behandelingen dezelfde 
dag

Dit mag je verwachten:
• hele dag toegang tot de thermen 
(incl. deelname aan opgietritueel in 
de sauna) 
• ontvangst met glaasje bubbels 
• verzorgingen (50 min.): oriëntaalse 
rugverzorging (rhassoulmasker en 
peeling) + ‘Japon-Bô’-gelaatsver-
zorging (reiniging en massage) + 
rug- en nekmassage 
• afscheidswaardebon

Gratis extra’s: 10 % korting bij 
aankoop van producten

Voordeel voor Flairabonnees: 
gebruik badlinnenset (badjas en 
handdoeken) 

Dit mag je verwachten:
• hele dag toegang tot de thermen 
(incl. deelname aan opgietritueel in 
de sauna) 
• ontvangst met glaasje bubbels 
• verzorgingen (50 min.): oriëntaalse 
rugverzorging (rhassoulmasker en 
peeling) + ‘Japon-Bô’-gelaatsver-
zorging (reiniging en massage) + 
rug- en nekmassage 
• afscheidswaardebon

Gratis extra’s: 10 % korting bij 
aankoop van producten 

Voordeel voor Flairabonnees: 
gebruik badlinnenset (badjas en 
handdoeken)

Dit thermencomplex van maar liefst 5000m2 
groot heeft heel wat te bieden, maar staat 
vooral bekend voor zijn familiale sfeer, 
vriendelijk personeel en lekker eten. Ook de 
locatie – tussen de uitgestrekte velden van het 
mooie Pajottenland – is top, en de massages en 
verzorgingen zijn van de beste kwaliteit. 

Dit unieke kuuroord bevindt zich binnen de 
muren van het prachtige kasteeldomein 
Boetfort, op amper 10 kilometer van Brussel. 
Het aanbod sauna’s en baden lijkt oneindig, de 
achtergrondmuziek werkt erg ontspannend, het 
kaarslicht zorgt voor de nodige sfeer: hier wordt 
echt alles in het werk gesteld om jou helemaal 
te laten relaxen. 

In de beautyfarm van Thermen Dilbeek vind je 
een waaier aan verzorgingen in een hygiënische 
en warme, oosterse sfeer. Daarnaast kan je hier 
een wereld van wellness ontdekken met maar 
liefst 7 verschillende sauna’s, (zwem)baden, een 
heuse hamam en 5 jacuzzi’s. Er is ook een uit-
stekend restaurant aanwezig én een hotel voor 
wie zijn verblijf met een dag wil verlengen. 

‘WAUW’, dat is waarschijnlijk het eerste woord 
dat in je opkomt als je bij Thermen Londerzeel 
arriveert. Dit thermencomplex ligt op een 
landelijk domein met een uitgestrekte beleve-
nistuin. Er zijn heel wat faciliteiten, met als ab-
solute eyecatchers de regenvallei, een unicum 
in Europa, en de aquariumsauna, waarin het 
lijkt alsof je onder water zit. En die massages in 
de beautyfarm... goddelijk! 

              

        

FLAIRPRIJS:

€ 156
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 139
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 139
voor twee 
personen

VLAAMS-BRABANT

FLAIRPRIJS:

€ 97(A)

OF

€ 125(B)

voor twee 
personen
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Duur arrangement: hele dag
Duur behandelingen: 1u20
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard
Praktisch: Wolvertemsesteenweg 74, 1850 Grimbergen, 
02/270 81 96, grimbergen@thermae.com, www.thermae.com

Duur arrangement: 2u30
Duur behandelingen: 2u30
Schoonheidsspecialistes per duo: 1
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: di t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash 
Praktisch: Vinkenstraat 10, 3200 Aarschot, 016/48 87 50, 
www.schoonheidsinstituutbellicia.be

Duur arrangement: 3u
Duur behandelingen: 1u
Schoonheidsspecialistes per duo: 1
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, overschrijving 
Praktisch: Wittevrouwestraat 55, 3020 Herent, 
0477/28 30 83, koen@vitacuzzi.be, www.vitacuzzi.be 

Duur arrangement: 3u (A) of 4u (B)
Duur behandelingen: 1u30 (A) of 2u (B)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: di en do t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Pals 10, 3202 Rillaar, 016/50 28 91, 
info@harmony-concept.be, www.harmony-concept.be

GRIMBERGEN  Thermae Grimbergen AARSCHOT  Bellicia

HERENT  Vitacuzzi RILLAAR  Harmony Concept

Dit mag je verwachten:
• hele dag toegang tot de thermen 
(Aquarius: badkledij niet toegelaten, 
Sabai: badkledij verplicht) 
• gebruik van badjas, handdoek en 
slippers 
• Body & Facial-treatment met 
karité (55 min.): lichaamspakking + 
gelaatsverzorging + massage van 
hoofd en voeten 
• body relax massage met karitébo-
ter (25 min.)

Gratis extra’s: 10 % korting op 
bij komende behandelingen dezelfde 
dag

Dit mag je verwachten:
• relaxerende gelaatsverzorging: 
reiniging, peeling, epilatie wenk-
brauwen, vapozone, zwarte puntjes 
verwijderen, massage van gelaat en 
hals, masker, lotion, dagcrème 
• manicure met badje, handmas-
sage en kleurloze nagellak 
• huidanalyse 
• rug-, nek- en schoudermassage 
met olie en warme doeken 
• decolletébehandeling 
• nekmassage 

Gratis extra’s: serum aangepast 
aan huidtype + drankje en ver-
snapering

Voordeel voor Flairabonnees: 
nagels lakken (kleur)

Dit mag je verwachten:
• 3u gebruik van de privéwellness 
(sauna, warmtecabine, jacuzzi, infra-
roodsauna, zwembad, relaxruimte) 
• fles cava en hapjes 
• gebruik badlinnen 
• massage (30 min. per persoon)

Gratis extra’s: € 25 korting voor een 
volgend bezoek

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: welkomstdrankje 
• verwarmd voetbad met nekcom-
forting • ontspanningsprotocol met 
stretching • kaarsenmassage • 
massage met warme obsidiaan-
stenen • aromatische verneveling 
• stempeltour • lichaamspakking 
• kleur- en lichttherapie • 1u30 
gebruik van sauna, infraroodcabine 
en swimming spa 

OPTIE B: optie A + herstellende 
herfst-gelaatsbehandeling met 
hoofdhuidmassage

Gratis extra’s: huidanalyse met 
persoonlijk advies of make-upadvies

Voordeel voor Flairabonnees: 
stalenpakket (3 stuks)

Achter de deuren van dit prachtige herenhuis 
vind je een fantastisch kuuroord waar warmte, 
water, verzorging en verwennerij centraal staan. 
Op het programma staat een dagje wellness, 
inclusief een uitgebreide verzorging met 
hydraterende karitéboter, die je huid elastisch 
houdt. Verleng je verblijf gerust met een dag en 
overnacht in het aanpalende hotel. 

Het arrangement van Bellicia is echt hemels: 
maar liefst 2,5 uur lang wordt je lichaam 
gemasseerd en gesoigneerd door een uiterst 
professionele schoonheidsspecialiste. Alle 
producten zijn hypoallergeen, zodat ze zelfs 
geschikt zijn voor de meest gevoelige huidjes, 
en het gebruik van warme doeken zorgt voor 
een extra diepe ontspanning. 

Overwerkt, slaaptekort of gewoon nood aan een 
dagje puur genieten? Sluit je even helemaal af 
van de buitenwereld bij Vitacuzzi. Geen nood: 
met een sauna, warmtecabine, infraroodsauna, 
zwembad, relaxruimte, massage, flesje cava 
en de nodige versnaperingen weten ze je van 
je drukke to-dolijstje te houden, zodat je alleen 
nog aandacht hebt voor jezelf en je plus one. 

Rust en stilte staan voorop bij Harmony Con-
cept, hier streven ze naar een gevoel van totaal 
welzijn. Dit instituut bestaat al 28 jaar en om jou 
optimaal te kunnen soigneren, gaat het team 
voortdurend op bijscholing om mee te zijn met 
de laatste nieuwe technologieën en technieken. 
Je bent hier dus in heel goede handen. 

          

      

FLAIRPRIJS:

€ 130
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 148
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 150
voor twee 
personen

VLAAMS-BRABANT

FLAIRPRIJS:

€ 175(A)

OF

€ 189(B)

voor twee 
personen
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Duur arrangement: hele dag 
Duur behandelingen: 1u30
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m wo en vr t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018. 
Reservatie verplicht. Badkledij verplicht op wo en za, niet 
toegelaten op alle andere dagen.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard
Praktisch: Turnhoutsebaan 244, 3294 Molenstede,  
013/55 63 00, info@lanostravita.be, www.lanostravita.be

MOLENSTEDE  La Nostra Vita

Dit mag je verwachten:
• hele dag toegang tot de thermen 
(incl. deelname aan 3 opgietsessies 
per dag) 
• gelaatsverzorging met char-
coal mask + lichaamspeeling 
met groenethee-extracten OF 
 lichaamsmassage met warme 
olie en groenethee-extracten + 
lichaams peeling met groene thee

Say yes to the wellness van La Nostra Vita! 
Een hele dag lang verdeel je je welverdiende 
me-time tussen de verschillende sauna’s, het 
zwembad, de jacuzzi of relaxruimte. als kers op 
de kaart krijg je een verkwikkende (gelaats)-
verzorging en een lichaamsmassage om 
helemaal bij weg te dromen.

        

FLAIRPRIJS:

€ 145
voor twee 
personen

VLAAMS-BRABANT

ZOMERAANBOD
Abonneer je nu en 

ontvang 14 maanden voor 
de prijs van 12!

	Surf naar http://promotie.abonnementen.be 

en vermeld je voordeelcode: AFN8A

	Bel naar 02/309 29 01

voor 
maar 

€ 12,25 
per maand

Aanbod geldig tot 30/09/2018 voor nieuwe abonnees in België. 
Je onderschrijft een betalend abonnement met een minimumduur van 14 maanden (60 nummers), ter 
waarde van € 147. Het onderschrijven van het abonnement houdt in dat je je akkoord verklaart met 
onze verkoopsvoorwaarden (www.abonnementen.be/voorwaarden). Je gegevens worden verwerkt 
door Roularta Media Group conform onze privacypolicy (www.roularta.be/nl/privacy) en worden 
gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en voor directmarketingdoeleinden.
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Duur arrangement: hele dag
Duur behandelingen: 25 min. (A) of 45 min. (B) of 
1u15 (C)
Schoonheidsspecialistes per duo: 1 of 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma, di, vr en za, van 11/09 t/m 11/12/2018, m.u.v. 
zon- en feestdagen. Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard 
Praktisch: Europalaan 38, 3600 Genk, 089/32 29 22,  
info@carbonsense.be, www.carbonsense.be

Duur arrangement: min. 5u
Duur behandelingen: 1u
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: di t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018. Reservatie 
verplicht. Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard + 
verplicht voorschot € 60  op BE44 4546 1250 4145 (met 
vermelding van naam en datum). Praktisch: Visesteenweg 
43, 3770 Riemst, 012/74 49 00, visaversa_2000@hotmail.com, 
www.visa-versa.be

Duur arrangement: hele dag
Duur behandelingen: 25 min.
Schoonheidsspecialistes per duo: 1 of 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: wo t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Sportlaan 10A, 3680 Maaseik, 089/51 57 41,  
info@aquadroom.be, www.aquadroom.be

Duur arrangement: 4u
Duur behandelingen: 1u15
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma, di en do t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018. 
Reservatie verplicht.
Betalen: cash 
Praktisch: Lutlommel 162, 3920 Lommel, 0497/55 13 10, 
info@genoegen-lommel.be, www.genoegen-lommel.be 

GENK Carbon Sense City Spa RIEMST  Visa Versa

MAASEIK  Aquadroom LOMMEL  ’t Genoegen

Dit mag je verwachten:
• hele dag toegang tot de wellness • 
welkomstdrankje • voetbad met aro-
matisch zout • gebruik van shampoo 
en doucheproducten + OPTIE A: 
bodyscrub met stoombadsessie: 
Ottomaanse hamamscrub met kes-
sahandschoen en zwarte zeep OF 
OPTIE B: gelaatsverzorging ‘combi 
cocoon’ (45 min.) of ontspannende 
lichaamsmassage (45 min.) OF 
OPTIE C: gelaatsverzorging ‘combi 
cocoon’ (45 min.) en ontspannende 
rugmassage (30 min.)

Gratis extra’s: huidanalyse met 
persoonlijke advies + stoom-
maskersessie 

Voordeel voor Flairabonnees: 
vruchtensurprise

Dit mag je verwachten:
• ontvangst met glaasje cava 
• hele dag toegang tot de wellness 
• gebruik van badjas, handdoek en 
scrubzout 
• relaxerende gelaatsverzorging of 
verzorgende pedicure 
• hotstonemassage of kaarsvet-
massage 
• driegangendiner met hoofdgerecht 
naar keuze

Gratis extra’s: 2de dag gratis 
 gebruik wellness bij overnachting

Voordeel voor Flairabonnees: 
cadeaubon voor gebruik sauna-
faciliteiten

Dit mag je verwachten:
• hele dag toegang tot de sauna-
faciliteiten 
• koffie, thee en water in de lounge 
• fish peeling door de Garra Rufa-
visjes 
• rug-, nek- en schoudermassage 
(25 min) 
• gebruik van shampoo, douche- en 
scrubgel

Gratis extra’s: glas cava of 
 sinaasappelsap 

Dit mag je verwachten:
• 4u gebruik van de privéthermen 
(Finse sauna, infraroodcabine met 
kleurentherapie, voetbaden, jacuzzi, 
snooze room) 
• gebruik slippers, douchegel, 
shampoo, conditioner en scrubzout 
• scrub van armen, benen en rug 
• lichaamsmassage met aquatische 
massageolie en hot stones 
• maaltijd naar keuze: ontbijt, 
tapasschotel, huisbereide pasta of 
kaas-en-wijnschotel

Gratis extra’s: welkomstdrankje 
met bubbels

Voordeel voor Flairabonnees: 10 % 
korting op bijkomende verzorgingen 
en bij aankoop van producten

En de award voor de mooiste designspa gaat 
naar... (als het van ons afhangt tenminste): 
Carbon Sense City Spa in Genk! De deugd-
doende verzorgingsrituelen en hightech 
schoonheidsbehandelingen in combinatie met 
het minimalistische interieur maken van dit 
adresje een unicum in Vlaanderen. Geniet van 
de Limburgse gastvrijheid en ga zeker ook even 
shoppen in hartje Genk. 

Hier bestaat geen drukke agenda of lange 
to-dolijst. Bij Visa Versa kom je om je zorgen 
opzij te zetten en de hele dag te genieten van 
relaxerende beautybehandelingen en een 
heerlijk driegangendiner, want van wellnessen 
krijg je honger, nietwaar? Toch nog wat tijd (én 
budget) over om te shoppen? Het centrum van 
Maastricht is vlakbij! 

Ben je een echte wellnessliefhebber? Dan is 
Aquadroom ongetwijfeld jouw ding. Je kan er in 
alle rust genieten van 3 verschillende sauna’s, 
een Turks stoombad, een ijshut (we’re not even 
kidding), belevenisdouches en een zwembad 
op het dakterras. Daarbovenop krijg je een 
ontspannende massage en de Garra Rufa-visjes 
zullen even met je voeten ‘spelen’, maar daar 
zal je ze achteraf ontzettend dankbaar voor zijn. 

In het groene Lommel kom je niet alleen tot 
rust in de Lommelse Sahara, ’t Genoegen is 
een plaats waar je al je zorgen vergeet en waar 
je verwend wordt met unieke verzorgingen en 
heerlijke maaltijden in een landelijk interieur. 
Ze hebben hier echt aan alles gedacht, zelfs 
aan een knusse snooze room waar je heerlijk 
kan indommelen na de massage. 

            

        

FLAIRPRIJS:

€ 138
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 69,50

voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 175
voor twee 
personen

LIMBURG

FLAIRPRIJS:

€ 74(A)

OF

€ 99(B)

OF

€ 144(C)

voor twee 
personen
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Duur arrangement: 1u50
Duur behandelingen: 1u50
Schoonheidsspecialistes per duo: 1
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: di t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Parklaan 111, 9000 Gent, 09/222 62 10,  
info@benedictebaelde.be, www.benedictebaelde.be

Duur arrangement: 3u30
Duur behandelingen: 2u
Schoonheidsspecialistes per duo: 1
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht. Badkledij toegelaten tijdens arrange-
ment. Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard
Praktisch: Schipgrachtstraat 2, 9070 Destelbergen,  
09/228 37 06, info@asanti.be, www.asanti.be

Duur arrangement: 5u
Duur behandelingen: 3u
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash
Praktisch: Gaverlandstraat 61A, 9031 Drongen, 09/282 82 11, 
hedonia@telenet.be, www.healthandwellnesshedonia.be 

Duur arrangement: hele dag
Duur behandelingen: 50 min. (A) of 75 min. (B)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht. Badkledij verplicht op wo,  
niet toegelaten op alle andere dagen. 
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard
Praktisch: Nieuwe Baan 66, 9111 Belsele, 03/773 24 00, 
info@katara.be, www.katara.be

GENT  Baelde Bodystyle DESTELBERGEN  Asanti

DRONGEN  Hedonia BELSELE  Thermen Katara

Dit mag je verwachten:
• zachte Koreaanse relaxatie 
• rugscrub en -pakking met aman-
delen en honing 
• massage van rug en benen met 
warme oriëntaalse olie 
• beautyritueel van gelaat (hydra-
terend of verzorgend): huidanalyse, 
reiniging, peeling, masker, massage 
van gelaat, hoofd, nek en schouders, 
oogverzorging, drainerende en 
liftende behandeling met massage 
en masker 
• cocoon-handpakking 
• kop koffie of thee

Gratis extra’s: glaasje bubbels

Dit mag je verwachten:
• ontvangst met glaasje bubbels 
• relaxerende rugmassage met 
aromatische kaarsen 
• endor finepakking van de rug met 
witte chocolade 
• sensoriële reiniging van het gelaat 
• hydraterend masker gelaat 
• zenmassage van gelaat, nek, 
schouders en hoofdhuid 
• cocoonbehandeling van de handen 
met aloë vera 
• D-stressmassage van de handen 
met eucalyptus 
• lunch (t.w.v. € 14) 
• kop koffie of thee 

Gratis extra’s: 1 paar gratis slippers 

Supplement: toegang tot de 
 thermen: € 21,50 (i.p.v. € 27) p.p. 

Dit mag je verwachten:
• 2u gebruik van privéwellness 
• vrijblijvend gebruik van fitness 
• D-stressmassage van rug, nek, 
schouders en benen 
• spierontspannende fangopakking 
van de rug 
• hi-ki-ontspanningstherapie van 
het hoofd 
• zuiverende gezichts- en decolle-
téverzorging: epilatie wenkbrauwen, 
gezichtsmassage, gelaatsmasker, 
aangepaste dagcrème 
• hoofdrelaxatieritueel met warme 
geurende doeken 
• hapje met glaasje wijn 

Gratis extra’s: water, yoghurt en 
fruit in de privéwellness + gebruik 
douchegel en shampoo

Voordeel voor Flairabonnees: 
aperitief van het huis 

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: hele dag toegang tot 
de thermen (incl. deelname aan 
opgietsessies) • welkomstdrankje 
(smoothie of glas cava) • rugscrub 
met vanille en kokos • rugmassage 
met kokos en sandelhout • spieront-
spannende rozemarijn behandeling 
van de rug • verkwikkende been-
massage met menthol 

OPTIE B: optie A + verkwikkende 
gelaatsmassage  

Voordeel voor Flairabonnees: 
verwenkoffie of -thee

Niets zaligers dan een middagje opwarmen, 
cocoonen en ontspannen op een druilerige 
herfstdag, en daarvoor is Baelde Bodystyle het 
geknipte adres. In een prachtige setting (lees: 
een authentiek herenhuis in hartje Gent) krijg 
je een ontspannende ‘feel happy’-verzorging. 
Die zorgt voor een instant energieboost, en zo 
ben je klaar om die koude wintermaanden te 
trotseren. 

Alleen al de locatie van Asanti is voldoende om 
jou alle stress en zorgen even te doen vergeten. 
Je komt hier immers kuren in de prachtige 
omgeving van de Damvallei, een natuurgebied 
ontstaan in een oude meander van de Schelde, 
tussen de knotwilgenrijen en uitgestrekte gras-
landschappen. Midden in al dat groen vind je dit 
paradijs voor sauna- en wellness liefhebbers, 
waar je een verwenarrangement krijgt om u 
tegen te zeggen. 

Welkom in de wondere wellnesswereld van 
Hedonia in Drongen. Laat je stress en drukke 
planning thuis en geef je over aan de profes-
sionele handen van dit team. Stramme spieren 
worden losgemasseerd, je hoofd krijgt een mys-
terieus hi-ki-ontspanningsritueel en je gezicht 
en decolleté worden vakkundig gezuiverd en 
verzorgd. Als je hier naar buiten stapt, voel je je 
echt als herboren. 

Als de zomer allang voorbij lijkt, brengt 
Thermen Katara die graag voor jou terug. Je 
maakt hier kennis met een uitgebreide waaier 
aan sauna’s, baden en beautyrituelen uit zowat 
elk continent én ze stelden een heus Bora 
Bora-verwenpakket voor je samen. Verwacht 
je aan verkwikkende verzorgingen met exo-
tische ingrediënten à la kokos, rozemarijn en 
sandelhout. 

  

            

FLAIRPRIJS:

€ 199
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 199
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 229
voor twee 
personen

OOST-VLAANDEREN

FLAIRPRIJS:

€ 169(A)

OF

€ 229(B)

voor twee 
personen
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Duur arrangement: 6u
Duur behandelingen: 3u
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma, vr en za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Payconiq + verplicht voorschot 
van € 75 op BE22 0688 9821 2347
Praktisch: Wijnveld 230, 9112 Sinaai (Sint-Niklaas),  
03/568 86 10, info@wellness-bellehistoire.be,  
www.wellness-bellehistoire.

Duur arrangement: 2u (A) of 2u (B) of 3u (C)
Duur behandelingen: 1u30 (A) of 1u30 (B) of 2u30 (C)
Schoonheidsspecialistes per duo: 1
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018, m.u.v. 
 feestdagen en schoolvakanties. Reservatie verplicht.
Betalen: cash 
Praktisch: Denderstraat 29, 9200 Dendermonde,  
052/52 02 68, www.wellness-aloha.be 

Duur arrangement: 2u
Duur behandelingen: 2u
Schoonheidsspecialistes per duo: 1
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma en wo t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018. 
 Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Gasthuisstraat 44, 9140 Temse, 03/296 53 66, 
info@planetsun.be, www.planetsun.be

Duur arrangement: 4u
Duur behandelingen: 2u
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m vr, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Brielstraat 36, 9255 Buggenhout,  
052/33 24 41, www.shambalah.be

SINAAI  Belle Histoire DENDERMONDE   Wellness Aloha

TEMSE  Planet Sun BUGGENHOUT  Shambalah

Dit mag je verwachten:
• welkomstdrankje en hapje 
• 2,5u gebruik privéwellness 
• gebruik badjas, handdoeken en 
slippers) 
• huidanalyse met Derma Visualiser 
• gelaatsverzorging: reiniging, 
peeling, ampul, massage, masker, 
dagcrème 
• hotstonemassage achter zijde 
lichaam (30 min.) 
• peeling en  pakking van de rug 
• lunch: kaas- of visschotel (per 2 
pers.)

Gratis extra’s: koffie, thee en water 
+ gebruik scrubzout, shampoo en 
douchegel

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: ontvangst met kopje thee • 
vanillevoetbad met scrub • zuurstof-
gelaatsverzorging: reiniging, peeling, 
massage, O2-masker 

OPTIE B: ontvangst met kopje thee • 
lichaamspeeling met bamboe, olijf, 
argan en sinaasappel • lichaams-
massage met nectar van groene en 
zwarte thee • floatingsessie met 
lichttherapie (30 min.) 

OPTIE C: optie 1 + optie 2 

Gratis extra’s: 10 % korting bij 
aankoop van producten 

Voordeel voor Flairabonnees: 
geschenkje 

Dit mag je verwachten:
• LPG Endermologie-arrangement: 
intakegesprek 
• Power Plate 
• kledij LPG-behandeling 
• gebruik infraroodsauna

Gratis extra’s: hapje en drankje

Voordeel voor Flairabonnees: 
bodylotion

Dit mag je verwachten:
• welkomstdrankje 
• 2u gebruik van Aquatempel (infra-
roodcabine, Finse sauna, biosauna, 
hamam, koud bad, nevelgang, 
voetbaden, doucheruimte, bubbel-
bad, warme ligbanken, relaxruimte, 
relaxatiebad met onderwatermuziek 
en jetstream, chakra-snoezelruimte, 
tuin en buitenterras) 
• rug-, nek- en hoofdmassage (30 
min.) 
• lichaamspeeling 
• gelaatsverzorging: reiniging, 
peeling, lotion, serum, vapo, masker, 
massage, dagcrème 
• bodylotion 

Gratis extra’s: water en thee + 
gebruik van scrubzout en slippers

Last van stress, slaaptekort of gewoon nood aan 
wat me-time? Elke reden is goed om je een dag 
af te zonderen van de wereld bij Belle Histoire. 
Dankzij de super-de-luxe gelaatsverzorging 
vergeet je die drukke agenda in een mum van 
tijd. Alsof dat nog geen ‘belle histoire’ is, is de 
privéwellness ook nog eens 2,5 uur lang voor 
jullie alleen.

Geef toe, de naam van deze beautyfarm geeft je 
toch onmiddellijk een vakantiegevoel? Zodra je 
hier binnenstapt, wordt dat gevoel ook werke-
lijkheid: de exotische geuren van bamboe, olijf 
en argan laten je wegdromen naar exotischere 
oorden, de lichaamsmassage doet de tempera-
tuur enkele graden stijgen en als je je ogen 
sluit tijdens de floatingsessie, lijkt het alsof je 
ronddobbert op zee. 

Droom jij ook van een gladde en strakke huid? 
Trek dan naar Planet Sun in Temse, waar ze 
gespecialiseerd zijn in LPG-Endermologie. 
 LP-what? Dit natuurlijke alternatief voor 
 cosmetische ingrepen activeert de cellulaire 
activiteit in je huid en maakt zo komaf met rim-
pels, verslapte huid en cellulitis. Dat  allemaal 
op een natuurlijke en pijnloze manier, wij zijn 
fan!

Shambalah is een centrum waar mensen 
thuiskomen en zich goed voelen. Waar in alle 
rust aandacht geschonken wordt aan de bin-
nenkant en de buitenkant. De verzorgingen die 
je krijgt zijn eersteklas, en de faciliteiten – zoals 
de chakra-snoezelruimte of het relaxatiebad 
met onderwatermuziek – zijn gericht op jouw 
innerlijke rust. 

      

      

FLAIRPRIJS:

€ 280
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 90
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 190
voor twee 
personen

OOST-VLAANDEREN

FLAIRPRIJS:

€ 95(A OF B)

OF

€ 170(C)

voor twee 
personen
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Duur arrangement: 2u (A) of 2u30 (B)
Duur behandelingen: 2u (A) of 2u30 (B)
Schoonheidsspecialistes per duo: 1 (of 2 schoon-
heidsspecialistes: + € 15 p.p.) 
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash + verplicht voorschot € 20 op  
BE17 1424 0229 7421 
Praktisch: Keizersplein 49, 9300 Aalst, 053/78 46 66,  
info@lei.be, www.lei.be 

Duur arrangement: 7u
Duur behandelingen: 4u
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma, di en do t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018. 
Reservatie verplicht.
Betalen: cash 
Praktisch: Ten Bos 30, 9320 Erembodegem, 053/70 43 33, 
info@lavabeau.com, www.lavabeau.com

Duur arrangement: 4u 
Duur behandelingen: 2u30
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma, di en do t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018. 
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Mastercard
Praktisch: Resschebeke 42, 9320 Erembodegem, 053/41 42 
38, info@cityofwomen.be, www.cityofwomen.be

Duur arrangement: 3u30
Duur behandelingen: 1u30
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: di en do, van 11/09 t/m 11/12/2018. Reservatie 
verplicht.
Betalen: cash
Praktisch: Denderhoutembaan 249, 9400 Ninove,  
054/32 18 18, info@saunadana.be, www.saunadana.be

AALST  Wellnesscentrum Lei EREMBODEGEM  Lavabeau

EREMBODEGEM  City of Women NINOVE  Sauna Dana & O-Mineral

Dit mag je verwachten:
OPTIE A:  ontvangst met vruch-
tenthee • peeling en massage 
van voeten en benen • kleur- en 
lichttherapie • hotstonemassage 
• chocoladescrub en -massage • 
geurreis van rug, nek, hals en decol-
leté • chakrabehandeling • lava-
rugverwarming en klankhealing • 
huidanalyse • glas fruitsap 

OPTIE B: optie A + gelaatsverzorging

OPTIE C: optie A + 1u gebruik 
privéwellness (sauna, regendouche, 
hotspring-jacuzzi, infraroodcabine) 

Supplement: huur badlinnen 
(verplicht): € 6 p.p. 

Dit mag je verwachten:
• ontvangst met ontbijtbuffet 
• Jojoba Care-gelaatsverzorging 
met huidanalyse en beautytips 
• epilatie wenkbrauwen en bovenlip 
• pedicure met voetmassage of 
manicure met nagels lakken 
• ontspannen met infraroodtherapie 
• pressotherapie (lymfen) of mas-
sagebed met klank- en lichttherapie 
• aperitief en lichte lunch (met 
voorgerecht en glaasje wijn/water) 
• kaarsmassage (40 min.) met 
herfstgeur naar keuze 
• lichaamsscrub en zeepmassage 
met natuurlijke sponzen 
• gebruik van sauna- en whirlpool-
center met glaasje aloë vera mango 
• kop koffie of thee met dessert 

Gratis extra’s: 10 % korting bij 
aankoop van producten 

Dit mag je verwachten:
• voetbadritueel met scrub 
• uit gebreide voetmassage 
• hoofd-, nek- en schoudermassage 
• aromatische lichaamsmassage 
gecombineerd met warme stenen 
• Phytomer- of Fleur’s-luxegelaats-
verzorging aangepast aan huidtype 
(incl. epilatie wenkbrauwen)

Gratis extra’s: tapasbord + 
 tussendoortje + dranken + cocktail 
(of mocktail) 10 jaar City of Women

Voordeel voor Flairabonnees: 
geschenkje 

Dit mag je verwachten:
• 2u gebruik van privésauna (infra-
roodstralers, Finse en biosauna, 
stoombad, jacuzzi) 
• gebruik badjassen en handdoeken 
• glaasje cava met hapjes 
• Ahava-gelaatsverzorging: reini-
ging, scrub, lotion, massage met 
lymfedrainage en effleurage van 
hot stones, hydraterend masker, 
oogserum, dagcrème 
• paraffinepakking en massage van 
handen 
• pakking en scrub van benen en rug 
• ontspannende massage van 
benen en rug met effleurage van 
hot stones 
• koffie met poffertjes 

Gratis extra’s: epilatie wenk-
brauwen en/of bovenlip 

Voordeel voor Flairabonnees:  
10 % korting bij aankoop van 
 Ahava-producten 

In een historisch herenhuis op het nieuw aan-
gelegde Keizersplein in Aalst vind je wellness-
centrum Lei. Met oosters getinte loungegelui-
den op de achtergrond streven ze hier uiterlijke 
schoonheid en innerlijke rust na. Reserveer 
ook zeker de privéwellness en geniet na in de 
jacuzzi of de leuke Japanse stadstuin. 

Een bezoek aan Lavabeau, dat is zeven (!) uur 
lang genieten van de beste behandelingen ooit. 
Start de dag met een stevig ontbijt om je daarna 
over te geven aan de ene goddelijke behande-
ling na de andere. De sfeervolle setting in de 
gerenoveerde vierkantshoeve maakt het plaatje 
compleet. Nog nooit was een dagje vrij zo goed 
besteed. 

Hip hip hoera voor City of Women, want dit 
topinstituut mag tien kaarsjes uitblazen. Dat 
vieren ze graag samen met jou, met een super-
de-luxe verwenarrangement vol relaxerende 
massages, een luxueuze gelaatsverzorging en 
heerlijke hapjes en drankjes. Erembodegem is 
de place to be! 

Of je het nu leuk vindt of niet, de zomer is voor-
bij. En dus kan je je humeur én huid maar beter 
voorbereiden op de komende herfstmaanden. 
Dat doe je bij Sauna Dana & O Mineral. Je han-
den krijgen een deugddoende paraffinepakking, 
je gezicht krijgt de nodige zorgen en dankzij de 
heerlijke hotstonemassages stijgt de tempera-
tuur opnieuw een paar graden. 

        

          

FLAIRPRIJS:

€ 250
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 220
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 190
voor twee 
personen

OOST-VLAANDEREN

FLAIRPRIJS:

€ 95(A)

OF

€ 134(B)

OF

€ 123(C)

voor twee 
personen
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Duur arrangement: hele dag
Duur behandelingen: 1u20
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht. Badkledij enkel toegelaten op di,  
niet toegelaten op alle andere dagen. 
Betalen: cash, Bancontact, Mastercard
Praktisch: Sint-Pietersstraat 16, 9402 Meerbeke,  
054/56 70 75, info@souksensauna.be, www.souksensauna.be

Duur arrangement: 2u (A) of 3u30 (B) of 6u (C)
Duur behandelingen: 1u (B) of 2u15 (C)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen (m.u.v. hand-
doeken)

Geldig: ma t/m zo (optie 1) of vr t/m zo (optie 2 en 3), van 
11/09 t/m 11/12/2018. Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Ter Biest 2, 9550 Sint-Lievens-Esse,  
0495/12 80 52

Duur arrangement: 4u (A) of 6u30 (B)
Duur behandelingen: 2u30 (A of B)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: di t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018, m.u.v. 01/11. 
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Honegemstraat 101, 9420 Erpe, 053/70 92 69, 
info@adelante.be, www.adelante.be

Duur arrangement: 5u30 (A of B)
Duur behandelingen: 1u10 (A) OF 2u (B)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m wo, vr en za, van 11/09 t/m 11/12/2018. 
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, overschrijving op BE28 0682 
4435 2020
Praktisch: Emiel Clauslaan 87A, 9800 Deinze, 09/380 84 20, 
info@yanko-wellness.be, www.yanko-wellness.be 

MEERBEKE  Souks & Sauna SINT-LIEVENS-ESSE  Schoonheidssalon Wellness Jolie

ERPE  Adelante DEINZE  Yanko Wellness & Beauty 

Dit mag je verwachten:
• welkomstdrankje met citroen en 
munt 
• hele dag gebruik van de sauna-
faciliteiten 
• voor vrouwen: zenmassage van 
het volledige lichaam met arganolie 
+ oriëntaalse gelaatsverzorging met 
vijgen, argan en honing OF voor 
mannen: rug scrub op basis van 
aosa-algen 
• lomi lomi-massage van benen 
en rug 
• antistressmassage van hoofd, nek 
en schouders 

Gratis extra’s: welkomstdrankje 

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: 2u gebruik van de privé-
wellness • fles cava en hapjes  

OPTIE B: 2u gebruik van de privé-
wellness • fles cava • rugpeeling • 
duo-rugmassage • lunch (spaghetti, 
lasagne of croque) met drankje naar 
keuze • verse pannenkoek met kop 
koffie of thee 

OPTIE C: 2u gebruik van de 
privéwellness • fles cava • duo 
rugpeeling • duo lichaamsmassage 
• ontbijt of lunch (spaghetti, lasagne 
of croque) met drankje naar keuze • 
verse pannenkoek met kop koffie of 
thee • minigelaatsverzorging (reini-
ging, peeling, dagcrème, oogcrème) 

Gratis extra’s: aperitief maison +  
€ 20 korting voor volgend bezoek 

Supplement: huur badjas en 
 slippers: € 5 p.p.

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: Babor-detox- 
gelaatsverzorging (1u) • Babor 
ACE-handinwikkeling • Vinesime-
rodevruchtenrugpakking + voetmas-
sage of Vinesime-full body pack • 
rugmassage ‘Pause Energisante’ 
met vierhandenervaring • aperitief 
en lunchbuffet • versgebakken wafel 
met appel en kaneel + kop koffie 
of thee 

OPTIE B: ontbijtbuffet + optie A + 
1u30 gebruik privé wellnesspaviljoen 
met  gommage tijdens hamamsessie 

Gratis extra’s: koffie, thee, water en 
fruitsap + 1 frisdrank per klant

Voordeel voor Flairabonnees: 
Babor-ampul voor gelaat 

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: toegang tot de thermen • 
lunch met glaasje bubbels • Babor-
gelaatsverzorging: reiniging, peeling, 
masker, dagcrème • hand- en 
armmassage • ontspannend ritueel 
• voetpeeling en -pakking 

OPTIE B: optie A + massage van rug, 
nek en schouders • massage van 
gelaat en decolleté met hot stones • 
hydraterende handpakking 

Gratis extra’s: welkomstdrankje + 
huidpas 

Supplement: 1u30 privégebruik 
wellness: € 50 voor 2 personen. 

In dit feeërieke decor van Duizend-en-een-nacht 
is het magische Marrakech dichterbij dan ooit. Jij 
krijgt ook een oriëntaals getint verzorgingspak-
ket met een meesterlijke massage en goddelijke 
gelaatsverzorging, terwijl je vriend een aan-
gepaste variant met rugscrub en antistress-
massage mag verwachten. Samen (na)genieten 
doen jullie in het prachtige saunacomplex. 

In deze drukke en stresserende tijden verdient 
iedereen wat me-time, en dan ben je bij 
Schoonheidssalon Wellness Jolie aan het juiste 
adres. Je kan er altijd rekenen op een per-
soonlijke service en ze hebben alles in huis om 
even helemaal te herbronnen. Geef je helemaal 
over aan de zalige verzorgingen en geniet 2 uur 
lang in de wellness, die speciaal voor jullie is 
gereserveerd. 

Het decor van Adelante is ronduit indrukwek-
kend. Je komt terecht in een authentieke hoeve 
en likeurstokerij in het natuurgebied Honegem-
Solegem. De gerestaureerde bijgebouwen doen 
dienst als saunapaviljoen, verzorgingsruimtes 
en bistro, en zijn allemaal met glaspartijen 
met elkaar verbonden. Er is ook een idyllische 
koer met waterput en een heuse buxustuin met 
vijver. En dan hebben we het nog niet over het 
arrangement zelf gehad. WAUW! 

Een bezoek aan Yanko staat gelijk aan tijd voor 
jezelf nemen, ontsnappen aan de dagelijkse 
rush en puur genieten. De fenomenale ver-
zorgingen met kwalitatieve Babor-producten 
zijn een pure luxe voor je huid. De locatie, met 
een stijlvol interieur en een heerlijke tuin met 
fontein, ligzetels en hangmatten, maakt dat 
zengevoel helemaal compleet

      

        

FLAIRPRIJS:

€ 142
voor twee 
personen

OOST-VLAANDEREN

FLAIRPRIJS:

€ 60(A)

OF

€ 125(B)

OF

€ 210(C)

voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 169(A)

OF

€ 229(B)

voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 250(A)

OF

€ 310(B)

voor twee 
personen
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Duur arrangement: 3u30 (A) of 3u15 (B)
Duur behandelingen: 1u30 (A) of 1u15 (B)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma, di en do t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018. 
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard
Praktisch: Brugse Steenweg 195, 9990 Maldegem,  
050/67 08 98, roos@la-vie-en-roos.com,  
www.la-vie-en-roos.com

MALDEGEM  La vie en Roos

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: Break-gelaatsverzorging: 
reiniging, peeling, massage, masker, 
dagcrème met ledtherapie • 
rugmassage met essentiële oliën 
• voetmasker met warmtebotjes • 
handmassage met warmtekompres 
• 2u gebruik privésauna (hamam, 
Finse sauna, infraroodsauna, 
buitenjacuzzi, relaxruimte + niet-
alcoholische dranken en fruit + 
gebruik van shampoo, scrubzout en 
slippers) • tapasbord OF OPTIE B: 
vierhanden-’Head to Toe’-massage • 
Express-gelaatsverzorging: reiniging, 
peeling, massage, masker, dagcrème 
• voetmasker met warmtebotjes • 2u 
gebruik privésauna (idem hierboven) 
• tapasbordje 

Gratis extra’s: kortingsbon voor 
volgend bezoek + 10 % korting bij 
aankoop van producten
Voordeel voor Flairabonnees: 10 
% korting bij huur van Vespa aan-
sluitend op arrangement (4u)

Breng een bezoekje aan La vie en Roos in 
Maldegem en bekijk het leven even helemaal 
door een roze bril. Stress en drukte zijn hier 
uit den boze en jou verwennen met een van de 
twee luxueuze verwenpakketten is het ultieme 
doel. Geniet van de professionele verzorgingen, 
de privésauna en de lekkere snacks en betaal 
een zacht prijsje, waar zelfs je portemonnee blij 
van wordt.  

    

FLAIRPRIJS:

€ 220(A)

OF

€ 195(B)

voor twee 
personen

OOST-VLAANDEREN

Sms-wedstrijd

DEELNEMEN DOE JE ZO
Sms BEAUTYFARM + je antwoord 
op onze wedstrijdvraag naar 6644 
(€1/sms verzonden/ontvangen) 
(Bijvoorbeeld BEAUTYFARM A).

6644
1,00 EUR / SMS

verzonden/ontvangen

De wedstrijd loopt van dinsdag 11 september t/m maandag 17 september 
2018 (tot middernacht). Je betaalt € 1 per verzonden of ontvangen sms. 
Een volledige deelname bestaat uit vier sms’en. Max. € 4 per correcte 

deelname. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Roularta Media Group 
komt op tegen gokverslaving en de financiële gevolgen daarvan. Je kan 

je telefoonnummer laten blokkeren teneinde elke deelname onmogelijk te 
maken. Alleen meerderjarigen (vanaf 18 jaar) kunnen deelnemen. Roularta 
Media Group verzoekt ouders om toezicht te houden op hun minderjarige 

kinderen. Voor meer info over deze wedstrijd en het volledige reglement kan 
je terecht op flairsec@flair.be, op www.flair.be of via brief naar The RingRing 

Company, Culliganlaan 2/F, bus 9, 1831 Diegem. Voor meer info over het 
privacybeleid van Roularta Media Group, zie colofon. 

Wedstrijdvraag 
Een hotstonemassage is een massage met
A. Warme stokken
B. Kaarsvet
C. Warme stenen

Elke lezeres maakt kans op een gratis 
 arrangement door een sms te sturen naar 6644  
(€ 1/sms verzonden/ontvangen) en een correct 

antwoord te geven op de wedstrijdvraag. 
De winnares wordt persoonlijk verwittigd. 

Zij kan gedurende de actieperiode genieten 
van een gratis Flairarrangement in een van de 

deelnemende beautyfarms, die je herkent aan hun 
icoontje. 
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€ 49,99
Steve Madden

€ 39,99
Etam

€ 97
Seafolly

€ 59
And Other Stories

€ 64,99
Birckenstock

€ 39,99
Sacha

€ 34,99
Mango

€ 34,99  
en 22,99

Etam

€ 49,99
Etam

IETS
GEZIEN

WAT JE WIL?
Surf snel naar

Flair.be en klik op 

Fashion &
Beauty
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Duur arrangement: 5u (A) of 2u30 (B)
Duur behandelingen: 2u (A of B)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: di t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Koningin Elisabethlaan 15, 8000 Brugge,  
050/33 56 25, info@lievemestdagh.be, www.lievemestdagh.be

Duur arrangement: 5u
Duur behandelingen: 1u30
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma, di en do t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018. 
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Payconiq
Praktisch: Brugsestraat 236, 8210 Zedelgem,  
050/84 28 20, info@tresjolie.be, www.tresjolie.be

Duur arrangement: 5u (A) of 3u (B) of 2u30 (C)
Duur behandelingen: 4u (A) of 1u (B) of 2u30 (C)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: overschrijving vooraf op BE89 7370 3354 6885
Praktisch: Peter Benoitlaan 25, 8200 Brugge,  
050/33 69 60, 0479/78 21 88, info@saunawellness.be,  
www.saunawellness.be

Duur arrangement: 3u15
Duur behandelingen: 2u45
Schoonheidsspecialistes per duo: 1 of 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard
Praktisch: Aartrijkestraat 165, 8211 Aartrijke, 050/21 58 73, 
info@amalya.be, www.amalya.be 

BRUGGE  Instituut-Spa Lieve Mestdagh ZEDELGEM  Très Jolie

BRUGGE  Sauna Wellness Skincare Synthia AARTRIJKE  Amalya 

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: ontvangst met ontbijt • 
welkomstritueel van de voeten met 
scrub en drukpuntmassage met 
munolie • rugscrub en -pakking met 
cacao • vierhandenhotstonemas-
sage van de rug • vitaleiteitstest + 
uitgebreide gezichtsverzorging (Ba-
bor of Environ) met chocholade- of 
detoxmasker OF lichaamsmassage 
• afscheidsritueel met massage 
van hoof,d nek en schouders • 2u 
gebruik van privéwellness en jacuzzi 
• lunch met glas wijn • koffie- en 
theemoment

OPTIE B: optie A zonder gebruik 
privéwellness en jacuzzi, met keuze 
uit ontbijt of lunch of koffie- en 
theemoment

Gratis extra’s: glaasje bubbels in 
de jacuzzi + Jane Iredale-make-up 
met advies

Dit mag je verwachten:
• welkomstdrankje 
• 2u gebruik van privéwellness 
(sauna, binnenzwembad, jacuzzi) 
• gebruik van badlinnen 
• lunch 
• uitgebreide gelaatsverzorging 
• hand- en armmassage 
• peeling, masker en massage van 
de voeten 
• koffie en dessert 

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: geurverneveling • voetbad 
• hamam met olijfzeep • chocolate 
bodyscrub • hotstone- of Vunkuwa-
lichaamsmassage • lavendel-
pakking • ontbijt of lunch (wok) + 
glaasje gezond • facial met reini-
ging, dieptereiniging, alginaat-lifting 
mask, hoofdmassage OF OPTIE B: 
2u gebruik privé wellness • choco-
ladescrub (zelf aan te brengen) • 
inbalseming met kruidenpakking • 
voetreflexmassage • rugmassage 
• hoofdmassage • kruidenvoetbad 
met koffie- of theemoment OF OP-
TIE C: rugverwenning met scrub • 
rugmassage en -pakking • massage 
achterkant benen • gelaatsver-
zorging: reiniging, scrub, masker, 
gezichtsmassage, lichte make-up of 
minimanicure (heren)
Gratis extra’s: aromabodyspray voor 
thuis (optie A) + 10 % korting bij aan-
koop van producten (vanaf € 150)
Voordeel voor Flairabonnees: 
epilatie wenkbrauwen

Dit mag je verwachten:
• scrub van het volledige lichaam 
• rug-bodypakking 
• rugmassage 
• gelaatsverzorging: reiniging, scrub, 
massage, dag- en oogcrème 
• herfstmake-up 

Gratis extra’s: voetbadje en drankje 
+ 10 % korting bij aankoop van 
producten 

Dit prachtige herenhuis, op 10 minuten wan-
delen van de Grote Markt van Brugge, biedt 
onderdak aan een super-de-luxe wellnessinsti-
tuut, waar klantvriendelijkheid en verwennerij 
centraal staan. Bij de ontvangst word al je ste-
vig in de watten gelegd met een heerlijk ontbijt. 
En dan zijn de zalige aromatische verzorgingen 
nog niet eens van start gegaan. 

Kunnen je huid en je humeur een flinke opkik-
ker gebruiken? Dan ben je bij Très Jolie aan het 
juiste adres. De gelaatsverzorging geeft je weer 
een zacht babyvelletje, even ontstressen kan in 
de privésauna en dankzij de peeling, het masker 
en de massage van je voeten loop je weer op 
wolkjes. Je ziet er weer très jolie uit, en wedden 
dat je je ook beter zal voelen? 

In dit prachtige kuuroord in Brugge waan je je 
even opnieuw op vakantie. De temperaturen zijn 
er zomers, de geuren van gember, olijfzeep en 
kruiden doen denken aan exotischer oorden en je 
krijgt er verzorgingen volgens rituelen uit de hele 
wereld (Tibetaanse rugmassage, anyone?). En 
alsof dat nog niet genoeg is: dit is ook nog eens 
de ideale plek om te ontsnappen aan de dage-
lijkse rush en je hoofd helemaal leeg te maken. 

Bij Amalya doen ze er alles aan om jou een 
instant zengevoel te bezorgen. Terwijl jij nipt 
van je drankje, steekt de schoonheidsspecialiste 
graag de handen uit de mouwen om je gezicht 
de nodige verzorging te geven en je volledige 
lichaam te scrubben. Je zal er fantastisch uit-
zien, zeker met dat vleugje herfstmake-up erbij! 

    

    

FLAIRPRIJS:

€ 245
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 260(A)

OF

€ 220 (B)

voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 160
voor twee 
personen

WEST-VLAANDEREN

FLAIRPRIJS:

€ 275(A)

OF

€ 199(B)

OF

€ 179(C)

voor twee 
personen
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Duur arrangement: 2u (A) of 4u (B)
Duur behandelingen: 2u (A of B)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: di t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Brugsestraat 63, 8211 Aartrijke, 050/24 05 05, 
info@instituutjeunesse.be, www.instituutjeunesse.be

Duur arrangement: 1u (A) of 3u30 (B)
Duur behandelingen: 1u (A) of 1u30 (B)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: di t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018. Reservatie 
verplicht. Betalen: cash, Bancontact, Payconiq + verplicht 
voorschot € 50 op BE47 0682 4455 2080 Praktisch: Oude 
Dorpsweg 57-59, 8490 Varsenare-Jabbeke, 050/30 08 68, 
info@lamaisondemarie.be, www.lamaisondemarie.be

Duur arrangement: 3u30 (A) OF 2u30 (B)
Duur behandelingen: 2u45 (A) of 1u45 (B)
Schoonheidsspecialistes per duo: 1
Huur badlinnen: inbegrepen (m.u.v. badjas: € 7 p.p.)

Geldig: ma t/m do en zo (9u-24u), vr (9u-18u), van 11/09 t/m 
11/12/2018. Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, overschrijving op  
BE96 0688 9792 6805
Praktisch: Sparrenstraat 71, 8310 Assebroek, 0491/08 73 49, 
info@bodylicious.be, www.bodylicious.be

Duur arrangement: 4u
Duur behandelingen: 2u
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: di t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard
Praktisch: Overbekeplein 16, 8500 Kortrijk, 056/22 99 60, 
info@senseofbeauty.be, www.senseofbeauty.be 

AARTRIJKE  Instituut Jeunesse VARSENARE-JABBEKE  La Maison de Marie

ASSEBROEK  Bodylicious KORTRIJK  Sense of Beauty

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: ontvangst met kop koffie 
of thee en gebak • bespreking ar-
rangement • welkomstritueel met 
warme kompressen voor de voeten 
• stevige massage van achterzijde 
lichaam, inclusief hotstone- en vier-
handenrugmassage • gelaatsver-
zorging ‘Payot’ inclusief gezichts- en 
decolletémassage • verwennerij 
voor de handen met peeling en 
hydramask • warm voetbad met 
drankje 

OPTIE B: optie A + 2u gebruik 
privéwellness (sauna, infrarood, 
Turks stoombad, outdoorjacuzzi, 
buitenzwembad)

Gratis extra’s: gebruik van bad-
linnen • koffie en frisdrank • scrub-
zout en glaasje cava in de sauna 

Voordeel voor Flairabonnees: 
stalenpakket

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: ontvangst met vruch-
tenthee of koffie • rugpeeling • 
manuele oliemassage van rug, nek 
en schouders • gelaatsverzorging: 
kompres, reiniging, gommage, 
masker, aangepaste dagcrème • 
handmassage 

OPTIE B: 2u gebruik privéwellness 
Deluxe • glaasje wijn met aperitief-
bordje • loofah-eucalyptuspeeling 
van de rug • voedende rugpakking 
met etherische oliën • relaxatie-
oliemassage van achterzijde 
lichaam • gelaatsverzorging: kom-
pres, reiniging, gommage, masker, 
aangepaste dagcrème, oogcontour-
verzorging • handmassage

Gratis extra’s: fruitsap, water, 
koffie, thee + gebruik douchegel en 
shampoo + 10 % korting bij aankoop 
van producten 

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: ontvangst met detox-
drankje en bespreking arrangement 
• duo-treatment met scrub, pakking 
en massage van de rug • Babor-
gelaatsverzorging Skinovage PX • 
lymfedrainage inclusief afslankings-
programma en cellulitisbestrijding • 
drankje en verwenbordje 

OPTIE B: ontvangst met detox-
drankje en bespreking arrange-
ment • Babor gelaatsverzorging 
of relaxerende-, antistress- of 
sportmassage • lymfedrainage 
inclusief afslankingsprogramma 
en cellulitisbestrijding • drankje en 
verwenbordje 

Voordeel voor Flairabonnees: 
goodiebag met Babor-verzorgings-
producten (t.w.v. € 20)

Supplement: 2u gebruik luxe privé-
wellness: € 110 (i.p.v. € 130)

Dit mag je verwachten:
• ontvangst met drankje 
• intakegesprek 
• gebruik privéwellness (sauna, wa-
tervaldouche, whirlpool met aroma- 
en kleurentherapie, infraroodcabine) 
• relaxatie op massagematras 
• thee- of koffiepauze in lounge of 
op het terras 
• gelaatsreiniging, -peeling en 
-masker 
• antistressmassage van gelaat, 
hals, decolleté, oren, hoofdhuid, nek 
en schouders 
• manuele, hotstone- en bamboe-
massage van voeten, benen, rug, 
schouders, nek en armen 
• Tibetaanse drukpuntmassage 
• klankschaalbehandeling

Gratis extra’s: dagmake-up + 
huidanalyse 

Al elf jaar lang ben je welkom in deze oase van 
rust voor verwenarrangementen van kop tot 
teen. De saunafaciliteiten worden opgewarmd, 
de beste verzorgingsproducten worden uit de 
kast gehaald en de lekkerste hapjes en drankjes 
worden op tafel getoverd om jou het ultieme 
relaxmoment te bezorgen. Aartrijke is waar je 
moet zijn! 

Hebben de zon en de zomer hun sporen nagela-
ten op je gezicht? Maak dan snel een afspraak 
bij La Maison de Marie en geniet 3 of 4 uur 
lang van de ene verzorging na de andere. Een 
zijdezacht babyvelletje? Check! Een voedende 
gelaatsverzorging die niet moet onderdoen voor 
een facelift? Check! Losgemasseerde spieren 
en een klaar-om-de-winter-te-trotseren-
gevoel? Dubbelcheck!

Bij Bodylicious staat alles in het kader van her-
bronnen en je lichaam en geest weer in balans 
brengen. Hoe ze dat doen? Met een warme 
ontvangst in een prachtige setting, sublieme 
verzorgingen en een privéwellnessparadijs dat 
voor jou ter beschikking staat. Er werd zelfs 
gedacht aan aangepast sfeerlicht, frisse geuren 
en relaxerende muziek om jouw zenmoment 
helemaal compleet te maken. 

Laat je smartphone thuis, ga even offline en 
geniet van een allesomvattende verwendag 
bij Sense of Beauty. Dit beauty-, wellness-, 
health- én saunacenter van wel 600m2 groot 
heeft alles in huis om je de meest rustgevende 
dag te bezorgen. En dat geloven we maar al te 
graag, als je ziet wat ze hier allemaal voor je in 
petto hebben. 

      

      

FLAIRPRIJS:

€ 160(A)

OF

€ 260 (B)

voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 240
voor twee 
personen

WEST-VLAANDEREN

FLAIRPRIJS:

€ 110(A)

OF

€ 199(B)

voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 180(A)

OF

€ 130(B)

voor twee 
personen
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Duur arrangement: hele dag
Duur behandelingen: 1u
Schoonheidsspecialistes per duo: 1
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard
Praktisch: Kongoweg 23, 8500 Kortrijk, 056/29 01 00,  
info@wuwei.be, www.wuwei.be

Duur arrangement: 2u (A) of 2u30 (B)
Duur behandelingen: 20 min (A) of 2u30 (B)
Schoonheidsspecialistes per duo: 1 (A) of 2 (B)
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma, di en do t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018. 
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Groenestraat 53, 8610 Kortemark,  
051/70 51 91, info@bellavista.be, www.bellavista.be

Duur arrangement: 3u30
Duur behandelingen: 2u30
Schoonheidsspecialistes per duo: 1 of 2 (bij 
massage)
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma, di en do t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018. 
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Vichtesteenweg 111, 8540 Deerlijk,  
0489/10 13 12, info@aubelorient.be, www.aubelorient.be

Duur arrangement: 3u
Duur behandelingen: n.v.t.
Schoonheidsspecialistes per duo: n.v.t.
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: di en do t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie niet verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Visa, Mastercard
Praktisch: Kinderlaan 77, 8670 Oostduinkerke,  
058/22 48 37, wellness.od@groupepvcp.com,  
www.sunparks.com/nl-nl/westcoastwellness+ms

KORTRIJK  Wu Wei KORTEMARK  Bellavista

DEERLIJK  Au Bel Orient OOSTDUINKERKE  West Coast Wellness

Dit mag je verwachten:
• hele dag toegang tot de wellness 
(binnen- en buitenzwembad, ha-
mam, 3 sauna’s, belevings douches, 
Japans bad, binnentuin) 
• gelaatsadvies 
• gelaatsreiniging en -massage 
• thee en water

Gratis extra’s: glaasje cava

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: 2u gebruik van de 
wellness faciliteiten • full body-scrub 
in caldarium 

OPTIE B: detox behandeling full 
body: foot cleansing ritual op basis 
van wijndroesem • bolus alba-rode-
wijnscrub • pakking met geitenboter 
en rode wijn • glaasje rode wijn 

Gratis extra’s: goodiebag met 
 kennismakingsproducten van 
Environ Skin Care

Voordeel voor Flairabonnees: 
 kortingsbon voor bezoek aan 
 Bellavista Skincare

Supplement: full body-massage:  
€ 60 p.p. • gelaatsverzorging 
 Environ: € 60 p.p.  • overnachting 
in retrokamer: € 140 of wellness-
kamer: € 170

Dit mag je verwachten:
• ontvangst met glaasje bubbels en 
lekkernij 
• intakegesprek 
• voetbad op basis van kersen-
bloesem 
• spa pedicure: peeling, pakking, 
voetverzorging, massage, nagels 
lakken 
• rugmassage met warme olie 
(aroma naar keuze) 
• hoofdhuidmassage 
• toegang tot de hamam + gebruik 
Marokkaans spa-verwenpakket en 
regendouche 
• warme chocolademelk, koffie 
of thee met lekkernij aan het 
haardvuur 

Gratis extra’s: 10 % korting bij aan-
koop van producten + Marokkaans 
spa-verwenpakket voor thuisgebruik

Voordeel voor Flairabonnees: extra 
glaasje bubbels 

Dit mag je verwachten:
• toegang tot de wellness (4 sauna’s, 
Turks stoombad, infraroodcabi-
nes, whirlpool, buitenzwembad, 
dompelbad, douches, relaxbad, tuin 
met ligweide) 

Gratis extra’s: glaasje cava

Voordeel voor Flairabonnees: potje 
scrubzout

Wauw: dat is waarschijnlijk het eerste wat in je 
opkomt als je bij Wu Wei binnenstapt. Een oud 
fabriekspand werd omgetoverd tot een indruk-
wekkend wellnesscomplex met een strakke in-
richting vol rustgevende kleuren en natuurlijke 
materialen. Hier hebben ze alles in huis voor 
een grandioze dag vol wellnessplezier. 

Je laten verwennen in een oase van rust in de 
groene rand van West-Vlaanderen: dat is Bel-
lavista. Op het programma staat een ontspan-
nend bezoek aan de wellness in combinatie 
met (een) uitstekende verzorging(en) met 
heerlijke kruiden en geurige oliën. Zo bereid je 
je lichaam helemaal voor op de komende win-
termaanden, en dat is geen overbodige luxe. 

Welkom in het oosterse Au Bel Orient! De 
 Marokkaanse toets in het interieur met 
zandkleuren zorgt voor instant gezelligheid en 
warmte. De geuren en warmte van de hamam 
nemen je mee naar exotischere (droom)oorden 
en tijdens die Marokkaanse wassing, gevolgd 
door een drukpuntmassage, kom je helemaal 
tot rust. 

Ben je gek op wellness? Kom dan genieten in 
de prachtige West Coast Wellness in Oostduin-
kerke. Je kan er al je tijd verdelen over de 4 
verschillende sauna’s – neem ook zeker deel 
aan een opgietsessie! –, in de infraroodcabines 
of in een van de weldadige baden. Sluit af met 
een dutje op de ligweide aan de prachtige tuin. 
Kom volledig tot rust in deze verborgen parel 
aan de Belgische kust! 

    

          

FLAIRPRIJS:

€ 149
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 239
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 23
voor twee 
personen

WEST-VLAANDEREN

FLAIRPRIJS:

€ 140(A)

OF

€ 220(B)

voor twee 
personen
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Duur arrangement: 4u30
Duur behandelingen: 2u30 
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma, di, vr en za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Bosstraat 36, 8790 Waregem,  
056/60 57 34,  puurrelax@me.com, www.puurrelax.be

Duur arrangement: hele dag (A of B)
Duur behandelingen: 1u30 (A) of 2u (B)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact + verplicht voorschot op  
BE20 7380 1513 5456
Praktisch: Zwevezelestraat 90, 8820 Torhout,  
050/21 75 34, info@caldare.be, www.caldare.be

Duur arrangement: 6u
Duur behandelingen: 3u
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma en do t/m zo, van 11/09 t/m 11/12/2018. 
 Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact 
Praktisch: Westlaan 486, 8800 Roeselare, 0495/27 10 00, 
051/21 25 22, sandrine@furoke.be, www.furoke.be

Duur arrangement: 2u (A of B) 4u15 (C)
Duur behandelingen: 2u (B of C)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: niet inbegrepen 

Geldig: ma, di en do t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018. 
Reservatie verplicht.
Betalen: cash 
Praktisch: Rijksweg 34, 8820 Torhout, 051/69 05 70, 0476/31 
24 32, pr.heidivercruysse@telenet.be, www.beautylaluna.be

WAREGEM  Puur Relax TORHOUT Caldare

ROESELARE  Badhuis Furoke TORHOUT  Sauna & Wellness La Luna

Dit mag je verwachten:
• ontvangst met hartverwarmende 
thee of kop koffie 
• lichaamspeeling met warme olie 
• rugmassage met warme lava-
stenen en warme olie op basis van 
cashmere wood 
• Babor-anti-aging-gelaatsverzor-
ging volgens huidtype 
• gebruik van privé wellness (open 
haard, verwarmd binnenzwembad, 
jacuzzi, stoombad, rasoul) 
• lunch

Gratis extra’s: ampul + kop koffie of 
thee + afscheidscadeau 

Voordeel voor Flairabonnees: 
handcrème (30 ml)

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: zuiverende dieptepeeling 
van de rug met Dode Zeezouten • 
antistressmassage van rug, nek en 
schouders met warme etherische 
oliën • hydraterende gelaatsver-
zorging ‘Thalgo’: reiniging, peeling, 
comedonen verwijderen, masker, 
massage van gelaat en decolleté, 
dagcrème • voetmassage • verse 
vruchtensmoothie 

OPTIE B: optie A + volledige 
lichaamsmassage 

Supplement: hele dag toegang tot 
de thermen: € 12 (i.p.v. € 24) p.p. 

Dit mag je verwachten:
• ontvangst met ontbijt of koffie 
met gebak 
• minigelaatsverzorging (epilaties 
niet inbegrepen) 
• massage van rug, nek en 
schouders 
• verstevigende lichaamspakking
• voet- en onderbeenmassage met 
hydraterende pakking 
• lunch 
• 1u30 gebruik privéwellness (sauna, 
stoombad, jacuzzi en natuurlijke 
zwemvijver) 
• homemade mocktail of kop koffie 
met bespreking beauty pass

Gratis extra’s: 10 % korting bij 
aankoop van Babor-producten 

Dit mag je verwachten:
• OPTIE A: 2u gebruik privésauna (in-
fraroodcabine, hamam, Finse sauna, 
jacuzzi, zonneterras, loungebed, flesje 
water) OF OPTIE B: kokos-, kers- of 
aardbeienarrangement: voetbadje 
met aromatherapie • glaasje bubbels 
• antistressmassage van hoofdhuid, 
gelaat, rug, schouders en nek • rug-
pakking • gelaatsverzorging: melk, 
lotion, body fragrance, peeling, mas-
ker, dagcrème OF OPTIE C: kokos-, 
kers- of aardbeienarrangement: voet-
badje met aromatherapie • glaasje 
bubbels • massage van hoofdhuid, 
gelaat, schouders en nek • rugpak-
king • manuele antistressmassage 
van hoofdhuid, gelaat, rug, schouders 
en nek • gelaatsverzorging met 
Senses Asian Spa: melk, lotion, body 
fragrance, peeling, masker • gebruik 
privésauna 

Gratis extra’s: optie B: handmassa-
ge of optie C: hand- of voetmassage

In dit groene plekje in Waregem vind je een 
oase van rust, vol aandacht voor jouw lichaam 
en geest. Ontdek de adembenemende architec-
tuur, de kwalitatieve behandelingen en de 
heerlijke privéwellness mét gezellige open 
haard als eyecatcher. Puur genieten, als je het 
ons vraagt. 

Herbronnen doe je nergens zoals bij Caldare. 
Het serene en ontzettend strakke interieur geeft 
je ogen de rust die ze verdienen, de zuiverende 
dieptepeeling en gelaatsverzorging geven je 
huid nieuwe energie en de antistressmassage 
zorgt ervoor dat je de betekenis van het woord 
‘stress’ helemaal vergeet. 

Elke vrouw verdient af en toe wat me-time en 
geen betere plek daarvoor dan het volledig 
vernieuwde Badhuis Furoke. Speciaal voor jou 
stelden ze een 6 uur durend verwenarrange-
ment samen waarbij deugddoende massages 
en verfrissende pakkingen gecombineerd 
worden met een bezoek aan de privéwellness. 
Sluit af met een huisgemaakte mocktail en keer 
uitgerust en helemaal zen weer naar huis.  

Parkeer niet alleen je auto, maar ook al je 
stress bij Sauna & Wellness La Luna, want hier 
kom je om te genieten! Verwacht je aan een 
persoonlijke aanpak, zacht kaarslicht en dito 
relaxmuziek en gezellige duocabines waarin 
jullie mogen plaatsnemen om van kop tot teen 
verzorgd te worden. 

        

    

FLAIRPRIJS:

€ 300
voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 280
voor twee 
personen

WEST-VLAANDEREN

FLAIRPRIJS:

€ 80(A)

OF

€ 140(B)

OF

€ 180(C)

voor twee 
personen

FLAIRPRIJS:

€ 149(A)

OF

€ 199(B)

voor twee 
personen
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Duur arrangement: 3u
Duur behandelingen: 2u45
Schoonheidsspecialistes per duo: 1 of 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: di t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash 
Praktisch: Dorpsplein 31, 8880 Sint-Eloois-Winkel,  
056/50 06 09, info@beautyrelaxcenter.be,  
www.beautyrelaxcenter.be 

Duur arrangement: 2u45 (A) of 5u (B)
Duur behandelingen: 30 min (A) of 2u (B)
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: di t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018.  
Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact, Visa
Praktisch: Houthulstseweg 83, 8900 Langemark- 
Poelkapelle, 057/36 77 67, info@belle-et-beaute.be,  
www.belle-et-beaute.be

SINT-ELOOIS-WINKEL  Beauty-Relax Center Nathalie

POELKAPELLE  Esthetiek & Privésauna Belle & Beauté

Dit mag je verwachten:
• aromakompres 
• luxueuze ‘gold’-gelaatsverzorging 
• Japanse gezichtsmassage 
• massage van hoofd, nek, schou-
ders, armen en oren 
• ‘gold’-masker 
• oogverzorging 
• voetmassage 
• beenmassage 
• glaasje bubbels met gebak 
• lavendelscrub van de rug 
• lavendelhoningpakking van de rug 
• hotstonemassage van de rug 
• hotstone-relax 

Gratis extra’s: 10 % korting bij aan-
koop van Art Deco-producten +  
10 % korting op volgende bezoek 

Voordeel voor Flairabonnees: 
epilatie bovenlip of wenkbrauwen 

Dit mag je verwachten:
OPTIE A: welkomstdrankje • 2u 
gebruik privésauna • massage van 
rug, nek en schouders • keuze uit 3 
soorten scrubzout 

OPTIE B: 3u gebruik privésauna • 
rugmassage • gelaatsverzorging 
met massage • vierhandenmas-
sage van rug en benen • lunch met 
glaasje wijn • keuze uit 3 soorten 
scrubzout

Voordeel voor Flairabonnees: 
minidagcrème

Beauty-Relax Center Nathalie ligt in een rustig 
dorpje – met gratis parking voor de deur – op 
een boogscheut van Roeselare en Kortrijk. Er 
speelt een zacht achtergrondmuziekje, het 
interieur met lichte kleuren en rustgevende 
belichting zorgt voor de nodige rust, en privacy 
en hygiëne zijn hier altijd prioritair. En we laten 
het beste voor het laatste: álle aandacht gaat 
naar jou en je plus one. 

Af en toe mag je eens lekker decadent doen, en 
wat doe je dan? Juist ja, een privésauna boeken, 
waar je eens goed kan gaan relaxen. Als dat dan 
nog gecombineerd wordt met een professionele 
massage – het liefst eentje met vier handen – 
dan kan je dag helemaal niet meer stuk. Goed 
nieuws, want bij Belle & Beauté krijg je het 
allemaal! 

  

    

FLAIRPRIJS:

€ 190
voor twee 
personen

WEST-VLAANDEREN

FLAIRPRIJS:

€ 135(A)

OF

€ 250(B)

voor twee 
personen

Duur arrangement: 3u15
Duur behandelingen: 2u30
Schoonheidsspecialistes per duo: 2
Huur badlinnen: inbegrepen 

Geldig: ma en do t/m za, van 11/09 t/m 11/12/2018, m.u.v. 
11/09 t/m 23/09. Reservatie verplicht.
Betalen: cash, Bancontact + verplicht voorschot € 100 op 
BE98 9531 2134 9793 m.v.v. naam en datum
Praktisch: Oostendestraat 53, 8820 Torhout, 050/66 99 98, 
skinkwafe@hotmail.com, www.skinkwafe.be 

TORHOUT  Skin Kwafé

Dit mag je verwachten:
• welkomstdrankje en hapje • ope-
ningsritueel met struisvogelveren • 
edelsteentherapie van het lichaam • 
Koreaanse handmassage • oosters 
voetbadritueel met peeling, pak-
king en massage van de voeten • 
glaasje bubbels met gebak of wrap 
• mediterrane rugscrub • zijdewrap 
van de rug • manuele lichaamsmas-
sage gecombineerd met baobabnoot 
en schelpen aan achterzijde 
lichaam • kirei-hoofdhuidmassage 
• luxe gelaatsverzorging (reiniging, 
dieptereiniging, peeling, serum 
inmasseren met de roll & lift-stick, 
masker, gelaatsmassage, dagcrème) 
• huidanalyse of dagmake-up met 
advies 

Gratis extra’s: 10 % korting bij boe-
king brushing in het kapsalon + 10 % 
korting bij aankoop van producten 

Voordeel voor Flairabonnees: 
geschenkje 

Skin Kwafé is een uniek concept met een 
baristacafé, een schoonheidssalon én een 
kapsalon onder één dak. De inrichting is mooi, 
strak en bestaat vooral uit wit en hout. Verder 
vormt luxe hier de rode draad: wat dacht je 
bijvoorbeeld van een edelsteentherapie voor 
je lichaam? Of een zijdewrap van de rug? Hop 
naar Torhout om het hele arrangement te 
ontdekken. 

     

FLAIRPRIJS:

€ 200
voor twee 
personen
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 BELLA VISTA 

 NINFEA 

   THERMAE BOETFORT  

 HARMONY CONCEPT    

 THERMEN DILBEEK    

 THERMEN KATARA 

 AU BEL ORIENT 




