
BEAUTY BY LEEUWERIKHOEVE

Behandelingen 
& Massages

Een moment voor jezelf 
nemen... even me-time, 
ontspannen



Face Care 4 You
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Maak nu kennis met onze heerlijke producten van [ comfortzone ].
Met de face care for you behandeling geven wij jouw huid de boost die het nodig heeft. 
De producten zijn afgestemd op jouw huid en zo kunnen wij het mooiste resultaat 
behalen, en dat is al zichtbaar na één behandeling.

Wat gaan wij doen tijdens deze behandeling: 

We starten de behandeling met het tranquility 
welkomstritueel. Een heerlijke geur die er voor 
zorgt dat je in een totale ontspanning komt. De 
huid wordt gereinigd doormiddel van een 
oppervlakte en diepte reinig. Na dat wij de huid 
zorgvuldig hebben gereinigd volgt een heerlijke 
gezichtsmassage met een speciale gezichtsolie 
die aangepast is op jouw huid.
Na deze ontspannende massage wordt er een 
speciaal gezichtsmasker aangebracht en tijdens 
de in werk tijd van het masker krijg je een 
heerlijke hoofdhuidmassage. Tot slot een toner en 
een verzorgende dagcrème en een passend 
huidadvies. 

Skinovation
Verwen je huid met de complete gezichtsbehandeling van [ comfortzone ]. 
Tijdens deze behandeling gaan we uitgebreid aan de slag om jouw huid
weer terug in balans te brengen. De producten zijn door onze specialisten 
afgestemd op jouw huidconditie met direct na de eerste behandeling al zichtbaar 
resultaat.

Wat gaan wij doen tijdens deze behandeling:

We starten de behandeling met het epileren van de wenkbrauwen. Dan kan de 
behandeling echt van start gaan en beginnen wij met het tranquility 
welkomstritueel om jou in de totale ontspanning te brengen. Om de huid goed te 
reinigen maken wij gebruik van een oppervlakte reiniging en een diepte reiniging 
zodat wij daarna de onzuiverheden optimaal kunnen verwijderen. Nu de huid 
zorgvuldig is gereinigd volgt een heerlijke gezichtsmassage met speciale 
gezichtsolie aangepast op jouw huid. Na deze ontspannende massage wordt er een 
speciaal gezichtsmasker aangebracht en tijdens de inwerktijd van het masker heb je 
de keuze uit een heerlijke: hand, voet of hoofdhuidmassage. Tot slot wordt er nog 
een toner, serum en verzorgende dagcrème aangebracht en krijg je passend 
huidadvies.



Manovation
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Deze gezichtsbehandeling is speciaal ontwikkeld voor de mannenhuid. De 
MANovation is een reinigende en voedende behandeling inclusief een heerlijke 
gezichtsmassage. Tijdens deze behandeling wordt aandacht gegeven aan het 
verwijderen van mee-eter en eventuele ingegroeide haartjes. 

Wat gaan wij doen tijdens deze behandeling: 

De behandeling gaat van start met het tranquility 
welkomstritueel waarbij je in totale ontspanning 
gebracht wordt. Om de huid zorgvuldig te kunnen
reinigen wordt er gebruik gemaakt van een 
oppervlakte en diepte reiniging zodat wij daarna 
de onzuiverheden optimaal kunnen verwijderen. 
Na deze uitgebreide reiniging van het gezicht
volgt een heerlijke gezichtsmassage met olie 
aangepast op jouw huidconditie. Helemaal 
ontspannen kunnen we beginnen aan het speciale 
gezichtsmasker en tijdens de inwerktijd van het 
masker heb je de keuze uit een heerlijke hand, 
voet of hoofdhuid massage. Tot slot brengen wij 
een tonic, serum en een dagcrème aan en geven 
wij jou passend advies voor thuis.

Sublime Skin Anti-Aging
Deze behandeling geeft direct resultaat met de huid verstevigende en liftende 
producten van Sublime Skin. Gecombineerd met de specifieke ‘active lift’ massage 
stimuleert het de celvernieuwing en geeft het de huid volume. Een hoge mate van 
doeltreffendheid dankzij de dubbele peeling gecombineerd met vitamine C.

Wat gaan wij doen tijdens deze behandeling:

We starten de behandeling met het epileren van de wenkbrauwen. Dan kan de 
behandeling echt van start gaan en beginnen wij met het tranquility 
welkomstritueel, om je in de totale ontspanning te brengen. Om de huid goed te 
reinigen beginnen wij met een oppervlakte reiniging om vervolgens de sublime skin 
double peel fruitzuurpeeling aan te brengen. Deze fruitzuren hebben even de tijd 
nodig om in te werken en in de tussen tijd kun je kiezen uit een heerlijke hand, voet 
of hoofdhuidmassage. Nu de huid grondig gereinigd is kunnen we aan de slag gaan
met het verwijderen van de onzuiverheden om vervolgens nog een active lift 
gezichtsmassage te krijgen met speciale olie aangepast op uw huid. Tijdens het 
speciale masker wat daarna wordt aangebracht krijg je opnieuw de keuze uit de 
heerlijke hand, voet of hoofdhuidmassage. Tot slot brengen wij nog een tonic, serum 
en een dagcrème en geven wij passend advies voor thuis.



BeYoutiful Mommy
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Je verdient het om lekker in de watten gelegd te worden. Deze behandeling is speciaal 
ontwikkeld voor vrouwen die in verwachting zijn. Deze behandeling bevat een heerlijke 
ontspannende massage waarbij we de gehele voorzijde mee nemen, om vervolgens 
nog af te sluiten met een heerlijke gezichts-behandeling waar bij je huid een boost 
krijgt. 

Wat gaan wij doen tijdens deze behandeling: 

Tijdens deze behandeling krijg je een heerlijk 
ontspannen massage van de voorzijde van je 
lichaam, de benen, armen, buik(optioneel) 
schouders, nek en decolleté worden hierbij mee 
genomen. Daarna volgt nog een heerlijke 
gezichtsbehandeling wat bestaat uit een 
oppervlakte reiniging. Na het reinigen van het 
gezicht wordt er een masker aangebracht 
aangepast op jouw huidconditie en tijdens de 
inwerktijd van dit masker krijg je een heerlijke 
hoofdhuidmassage. Tot slot brengen wij een 
toner en voedende crème aan en krijg je 
passend thuisadvies. 

Face Teenage
Een intensieve zuiverende gelaatsbehandeling, afgestemd op de onzuivere en 
onrustige huidconditie van tieners tussen de 12 en 18 jaar. Na de behandeling geven 
wij passend advies voor de beste thuisverzorging. 

Wat gaan wij doen tijdens deze behandeling:

We starten de behandeling met het tranquility welkomstritueel zodat je lekker kunt 
ontspannen. Daarna gaan wij bezig met het reinigen van jouw huid. Dit doen we
door middel van een oppervlakte reiniging en een diepte reiniging. Nadat de huid 
goed gereinigd is gaan we bezig met het verwijderen van de onzuiverheden. Als de 
huid weer helemaal schoon is brengen wij een kleimasker aan die er voor zorgt dat 
de huid nog beter gezuiverd wordt. Ten slotte brengen wij een tonic en verzorgende 
dag crème aan en geven wij advies mee voor thuis.



Ontspanningsmassage

BEAUTY BY LEEUWERIKHOEVE

Tijdens deze heerlijke ontspannende massage wordt er gebruik gemaakt van 
verschillende massage technieken, het doel van deze massage is dan ook om een 
algeheel ontspannen gevoel te krijgen. Dit doen wij onder andere door middel van 
heerlijke strijkingen, knedingen en drukkingen. Deze massage hebben wij in 40 min en 
in 55 min. 

Wat gaan wij doen tijdens de 
ontspanningsmassage (40min):

Tijd voor ontspanning? Dan is dit een heerlijke 
massage om mee te beginnen, tijdens deze 
ontspannen behandeling wordt de gehele 
achterzijde uitgebreid mee genomen. 

Wat gaan wij doen tijdens de 
ontspanningsmassage (55 min):

Op zoek naar een complete massage dan is dit de 
juiste behandeling voor jou. Tijdens deze 
behandeling nemen wij de gehele voor en 
achterzijde mee en sluiten wij af met een 
heerlijke hoofdhuidmassage.

Lomi Lomi massage
De Lomi Lomi massage biedt de oplossing! Door 
de constante flow van de mooie, lange en 
vloeiende massage bewegingen ervaar je een 
diepe ontspanning en worden blokkades in de 
energie banen opgeheven. Er wordt niet alleen 
met de handen, maar vooral ook met de 
onderarmen gemasseerd. Deze bewegingen 
worden vaak vergeleken met de golven van de 
oceaan. De spanning in het lichaam wordt als het 
ware weggespoeld en de natuurlijke 
energiestroom (mana) in het lichaam wordt 
gestimuleerd.

Wat gaan wij doen tijdens deze behandeling:

Tijdens de lomi lomi massage wordt de gehele 
achterzijde van het lichaam meegenomen. Zowel 
manueel als met de onderarmen. Het is een 
stevige maar tegelijkertijd hele ontspannende 
behandeling waarbij blokkades worden opgeven.



Hot Stone massage
Een massage met hete basalt stenen zorgt ervoor dat het lichaam totaal ontspant en 
herstelt. Het helpt afvalstoffen af te voeren en het lichaam te ontgiften. Een hotstone 
massage helpt goed tegen spierpijn, spierverstuikingen en spierspanningen en stress. 
Verder heeft het een helende werking bij o.a. een verminderde bloedcirculatie, 
rugklachten en menstruatiepijn. 

Wat gaan wij doen tijdens de hotstone (40min)

Tijdens deze behandeling nemen wij de gehele 
achterzijde mee van het lichaam. We beginnen 
de massage met klassieke massage grepen 
vervolgens worden de warme basalt stenen 
erbij gepakt, door de warmte van de stenen 
gaat het dieper door dan een gewone massage.

Wat gaan wij doen tijdens de hotstone (70min)

Tijdens deze heerlijke complete behandeling 
wordt de gehele voor en achterzijde mee 
genomen en sluiten wij de behandeling af met 
een heerlijke hoofdhuid massage. 

Orang Malu massage
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Tijdens deze heerlijke stevige massage 
wordt zowel gebruik gemaakt van 
klassieke massage grepen al met de 
kayu’s (verwarmde bamboe stokken) 
Deze massage heeft een positief effect op 
ademhaling, spijsvertering, de bloed- en 
lynfecirculatie.

Wat gaan wij doen tijdens deze 
behandeling:

Tijdens deze heerlijke stevige massage 
gaan we de achterzijde van het lichaam 
uitgebreid aan pakken. De massage start 
met verschillende klassieke massage 
grepen. Vervolgens worden de 
verwarmde Kayu’s erbij gepakt en gaan 
wij de blokkades in het lichaam goed en 
stevig aanpakken. 

De massage met klassieke massage grepen en vervolgens worden de warme basalt 
stenen erbij gepakt, door de warmte van de stenen gaat het dieper dan een gewone 
massage.



Deep tissue massage
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Een zeer krachtige massage om het lichaam weer in balans te brengen.

Wat gaan wij doen tijdens deze behandeling: 

Door middel van langzame, diepe 
massagetechnieken met veel aandacht voor de 
spieren, wordt bloedcirculatie en dus ook de 
'energiestroom verbeterd. Zo vloeit alle stress en 
spanning weg. De deep tissue massage is vooral 
geschikt voor mensen met langdurig opgehoopte 
spanning in lichaam en geest. Deze massage is erg 
bevorderlijk voor je gezondheid. Wanneer je 
spieren verkrampt zijn, is de circulatie van zuurstof 
en bloed plaatselijk geblokkeerd. Een deep tissue 
massage helpt om die blokkade op te heffen.

Deeptissue (25 min): rug, schouders, nek en armen
Deeptissue (40min): rug, schouders, nek, armen en 
benen.

Cupping massage

Wat gaan wij doen tijdens deze behandeling:
 
Om het lichaam eerst in de ontspanning te 
krijgen starten wij de behandeling met 
verschillende klassieke massage grepen. 
Vervolgens brengen wij de plastic cups aan. 
De cups zuigen vacuüm en zo maken wij 
langzame bewegingen over het lichaam. De 
behandeling voelt stevig maar tegelijkertijd 
geeft het ook een heel ontspannen gevoel.

Cupping is een eeuwenoude behandelmethode die afstamt van de chinese 
natuurgeneeskunde. De cups worden gebruikt op afvalstoffen vanuit dieper 
lichaamsweefsel naar het huidoppervlakte te trekken. Het verbeterd de 
bloedsomloop. Blokkades worden opgeheven ook is deze behandeling goed als je 
rug, schouder of nek klachten heeft.



Specialist Hands & Feet
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Een ontspannen behandeling voor de handen en voeten. De huid wordt herstelt, 
gehydrateerd en verzacht. Deze behandeling is ook los van elkaar te boeken.

Wat gaan wij doen tijdens deze 
behandeling: 

We starten met een hand en voet wash, en 
gaan vervolgens met een zachte scrub van 
abrikozen pitjes de handen en voeten 
scrubben. We brengen een voedende 
nagelolie aan. Bij de specialist hand zit ook 
nog een heerlijk speciaal hydraterend 
masker bij van paarse klei. Ten slotte krijg je 
nog een heerlijke hand en voet massage.

Warme olie behandeling
Een zijdezachte massage van het hele 
lichaam met heerlijk geurende, warme 
olie. Gezond voor je huid, lichaam en 
geest. De olie wordt verwarmd tot 
ongeveer 39° C waardoor de poriën van 
de huid zich openen en de werkstoffen 
uit de olie worden opgenomen. 

Wat gaan wij doen tijdens deze 
behandeling:

De voor en achterzijde worden in 
geolied met heerlijke seringen olie, ook 
wel bekend als de Cleopatra olie. Door 
dat de olie verwarmt is geeft het een 
ontspannen gevoel. We brengen de olie 
aan door middel van zachte, lange halen. 
Echt een verwen moment om even tot 
rust te komen tijdens deze 
ontspannende behandeling .



Tranquility Pro Sleep
Dit is een heerlijke anti-stress behandeling. 
Wanneer de dagelijkse drukte je teveel 
wordt, ben je toe aan een Tranquility Pro 
Sleep behandeling.

Wat gaan wij doen tijdens de behandeling:

Deze behandeling, met zachte aanrakingen, 
is doeltreffend voor 3 zintuigen: horen, 
voelen en ruiken. De behandeling zet de 
hersenen in de laagste frequentie, met 
diepe rust en hernieuwde energie. Een 
perfecte behandeling bij stress en 
slapeloosheid.

Detox behandeling
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Deze Body & Face behandeling is een stimulerende en ontspannende behandeling 
met vitaminen, mineralen, ijzer en jodium uit algen. Deze bestandsdelen zijn essentieel 
voor het menselijk lichaam omdat ze zorgen voor een goede bloedsomloop, een afvoer 
van afvalstoffen en afbraak van onderhuids vet. Ben je aan het diëten/afvallen of wil je 
je lichaam een boost geven? Dan is deze behandeling perfect voor jou!

Wat gaan wij doen tijdens deze 
behandeling:

We starten de behandeling met een 
scrubmassage op de rug met dode zeezout. 
Vervolgens brengen wij een algenpakking 
aan op de rug, deze werkt ontgiftend en 
afslankend. De benen krijgen aan de voor en 
achterzijde een stimulerende massage om 
de doorbloeding te stimuleren en 
afvalstoffen af te voeren. Dan zijn wij toe aan 
het gezicht en gelaat. We starten met een 
reiniging van het gelaat om vervolgens een 
peeling of scrub aan te brengen om het 
beste resultaat uit de reiniging te halen. Er 
wordt na de reiniging een zuiverend 
kleimasker aangebracht die even de tijd 
nodig heeft om in te werken, tijdens deze 
inwerktijd krijg je een heerlijke 
hoofdhuidmassage. We sluiten de 
behandeling af met een tonic, serum en een 
dagcrème. 



Himalaya Salt Experience
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Een heerlijke behandeling met verwarmde Himalaya zoutstenen om het lichaam te 
ontgiften en te revitaliseren. 

Wat gaan wij doen tijdens deze behandeling:

Door middel van lichte strijkingen met de Himalaya 
zoutstenen wordt de stofwisseling geactiveerd, 
verbeterd de bloedcirculatie en wordt het lichaam 
van binnenuit gereinigd. Vervolgens krijg je een 
heerlijke lichaamsscrub van gemalen Himalaya 
zout, vermengd in olie. Dode huidcellen worden 
verwijderd, waardoor de huid aangenaam zacht 
aanvoelt.  Deze behandeling sluiten wij af met een 
korte gezichtsbehandeling van een reiniging en 
een masker en tot slot een korte 
hoofdhuidmassage

Indiase hoofdhuidmassage
Ontspannen behandeling waarbij hoofd, nek, 
schouders, gelaat en decolleté worden 
meegenomen. Na een stressvolle of drukke 
periode zijn dit vaak de gebieden die onder 
druk komen te staan. Dit resulteert in de 
volgende klachten: stijve nek, stijve 
schouders, hoofdpijn of vermoeide ogen. 
Ervaar jij een van deze klachten dan is dit de 
juiste behandeling voor jou.

Wat gaan we doen tijdens deze behandeling:

Tijdens deze behandeling wordt er met 
behulp van zowel zachte als stevige 
massagegrepen ervoor gezorgd dat 
blokkades worden opgeheven. De nachtrust 
wordt bevorderd, het zelf genezend 
vermogen van het lichaam versterkt en pijn 
en stijfheid wordt verlicht.



Hammam Rituelen
Hammam is een traditioneel reinigingsritueel. Het ritueel begint in de stoomcabine, 
waar het lichaam op kan warmen en de poriën open gaan staan. Vervolgens wordt je 
op gehaald en naar de prachtige hammam ruimte gebracht. Hier begint het 
reinigingsritueel. Je wordt zowel overgoten met warm water, gescrubd met de zijde 
zachte scrubhandschoen en je komt onder een bed van zeep te liggen. 

Kies uit de volgende bijzondere behandelingen:
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Hammam Kubai

35 MINUTEN 

- Warm water ritueel

- Scrub met zijde zachte scrub handschoen

- Lichaamswassing met Kobiaki

- Thee ritueel

Hammam Umay

50 MINUTEN

- Warm water ritueel

- Scrub met zijde zachte scrub handschoen

- Zachte en ontspannende zeep massage

- Thee ritueel
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Hammam Kayra

80 MINUTEN

- Warm water ritueel

- Scrub met zijde zachte scrub handschoen

- Voorbereiding op zeepmassage met Tekya

- Zachte en ontspannende zeep massage

- Haar wassing

- Lichaamspakking met soft body cream

- Thee ritueel

65 MINUTEN 

- Warm water ritueel

- Scrub met zijde zachte scrub handschoen

- Voorbereiding op zeepmassage met Tekya

- Zachte en ontspannende zeep massage

- Haar wassing

- Thee ritueel

Hammam Aysit


