Fretbos 19
1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek)
Tel. 02/463.06.23
Mail: info@zenyourlife.be

UITSLUITEND OP AFSPRAAK! ONLINE RESERVEREN MOGELIJK:
www.zenyourlife.be

PRIJSLIJST Januari 2018
PRIVÉ SPA (tot maximum 4personen)
Spa arrangementen:








Basis: 150€ (2p, 2u30)
Ontbijt & Spa: 199€ (2p, 2u30 met ontbijt)
Lunch & Spa: 199€ (2p, 2u30 met lunch)
Bubble & Spa: 199€ indien met Zuid-Afrikaanse Vonkelwijn, 240€ indien met Champagne Veuve
Clicquot (2p, 2u30)
Chocolat Lovers: 199€ (2p, 2u30 met chocolade voor inwendig en uitwendig gebruik)
Brunch & Spa: 350€ (2p, 5u met brunch)
Candlelight: 399€ (2p, 6u met uitgebreid dinner)
9 to 5: 399€ (2p, 8u met lunch)
Sleep & Spa: 269€ (2p, 2u30 privé spa + overnachting en ontbijt)
Lala Salama: 420€ (2p, 6u privé spa met uitgebreid dinner + overnachting en ontbijt)




Extra half uur: 25 Euro
Extra uur: 40 Euro






Indien u een spa arrangement wenst te boeken voor meer dan 2 personen, dan rekenen we een
kleine bijdrage voor het bijkomende eten en andere extra's afhankelijk van het gekozen
arrangement. Gelieve met ons contact op te nemen om uw offerte op maat aan te vragen.
Spa rituelen:


Belgium's Finest Senses (90'): 90€ pp gecombineerd met Spa arrangement, 105€ pp zonder Spa
arrangement








Pajottenland (90'): 90€ pp gecombineerd met Spa arrangement, 105€ pp zonder Spa arrangement
Jordanië (90'): 90€ pp gecombineerd met Spa arrangement, 105€ pp zonder Spa arrangement
Madagascar (60'): 60€ pp gecombineerd met Spa arrangement, 70€ pp zonder Spa arrangement
Egypte (90'): 90€ pp gecombineerd met Spa arrangement, 115€ pp zonder Spa arrangement
Bora-Bora (60'): 60€ pp gecombineerd met Spa arrangement, 70€ pp zonder Spa arrangement
Sao Tomé (120'): 120€ pp gecombineerd met Spa arrangement, 145€ pp zonder Spa arrangement
Verder kunt u ook uw spa-arrangement combineren met een ander type massage of
gelaatsverzorging.

WELLNESS
Massages:









Zen Your Body (ontspannende en diepgaande volledige lichaamsmassage): 60€ (60')
Sportmassage volledige lichaam (meer dynamisch dan Zen Your Body): 65€ (60')
Sportmassage benen, rug en nek: 45€ (40')
Rug & nek: 35€ (30')
Hopstempel: 70€ (60')
Detox (zoutstempel): 70€ (60')
Hotstone: 65€ (60')
Voor kids: 30€ (30') (achterkant lichaam, 6 -14jaar)
Dry needling: 45€ (30')
Zen Through Senses: 25€ (van 20' tot 45' al naargelang het programma)
Voetreflexologie: 50€ (60')
Life Coaching: 50€ (60')
Voedingsadvies: 50€ (intakegesprek 60')
Slimline: 35€ voor 1 beurt of 300€ voor 10-beurten kaart (programma Wellness 30' zonder pak
en zonder producten)

SCHOONHEID
Cryotherapie - natuurlijke sculptuur voor lichaam en gelaat met onmiddelliijk resultaat via
ijsmassage met Cryo21:




één behandeling: 100€
abonnement 6+1 gratis: 600€ (voor 7 behandelingen)
abonnement 10+2 gratis: 1000€ (voor 12 behandelingen)
LPG - endermologie - de anti-cellulitis referentie met Cellu M6:






1 zone (enkel de buik of enkel de dijen bvb): 35€ (20')
abonnement 10+1 gratis: 350€ (voor 11 beurten van 20')
meerdere zones (bovenbenen, dijen en buik): 50€ (35')
abonnement 10+1 gratis: 500€ (voor 11 beurten van 35')
Slimline:






afslankprogramma met pak en producten één behandeling: 75€
abonnement 10 behandelingen: 650€ (inclusief producten en pak)
programma metabolisme, anti-aging, versteviging, spierpijn... één behandeling: 50€ (zonder pak)
abonnement 10 + 1 gratis: 500€ (voor 11 beurten) (zonder pak)
Afslanking via voedingsadvies: 50€ (60' intake), opvolging gratis
Gelaatsverzorging:
Welzijns gelaatsverzorgingen (reiniging, tonic, scub, masker, serum, dagcrème)







Zen facial mini: 35€ (30')
Cleopatra: 65€ (60')
Be chocolat: 69€ (60')
Magic Gold: 75€ (60')
Metrosexual: 65€ (60')
Esthetische gelaatsverzorgingen









gelaat lift massage cryo: 75€ (diepte reiniging, tonic, scrub, 20' ijsmassage, dagcrème)
abonnement gelaat lift cryo 10+2 gratis: 750€ (voor 12 behandelingen)
gelaat lift massage LPG: 75€ (diepte reiniging, tonic, scrub, 20' LPG massage, dagcrème)
abonnement gelaat lift LPG 10+2 gratis: 750€ (voor 12 behandelingen)
anti-aging Mésoéclat kuur: 450€ (voor 5 behandelingen)
Mesoestetic Peeling incl diepte reiniging, tonic, zuurpeeling, LED-therapie met Lumi8,
regenererend serum en beschermende dagcrème SPF50+: 120€
Mesoestetic Peeling kuur: 650€ (voor 6 behandelingen, inclusief thuis-verzorgingsproducten ter
waarde van 164.44€)



Lichaamsverzorging:




Zone Mama: 65€ (45')
Smooth back: 65€ (45')
Smooth body: 70€ (60')

BODY IN MOTION
Pilates:



Privéles: 45€ (60')
Groepslessen (60') 10-beurtenkaart: 120€
Body Firm&Stretch:




Groepslessen (60') 10-beurtenkaart: 120€
Privéles: 45€ (60')
Met één en dezelfde beurtenkaart is het mogelijk om aan alle groepslessen deel te nemen!
Trilplaat oefensessies:




1 beurt: 25€ (30')
10-beurtenkaart: 150€

OVERNACHTEN


2-persoonskamer, 1 nacht: 99€, excl. ontbijt, excl. gebruik van de privé spa
Ontbijt:

o
o

Early BF : 10€ per persoon (geen service), incl koffie (Nespresso), thee, melk, fruitsap, brood,
zout en zoet beleg, yoghurt, ontbijtgranen en vers fruit.
Gourmet BF : 15€ per persoon (vanaf 8u tot 11u, met service), incl koffie, thee, melk, vers
fruitsap, brood, pistolets, croissants, zout en zoet beleg, yoghurt, ontbijtgranen en vers fruit.



Sleep & Spa: 269€ (2p, 2u30 privé spa + overnachting en ontbijt)



Lala Salama: 420€ (2p, 6u privé spa met uitgebreid dinner + overnachting en ontbijt)

BEDRIJVEN EN EVENEMENTEN
We beschikken over een mooie polyvalente zaal die voor verschillende doeleinden kan afgehuurd
worden voor kleine groepen. Ideaal ontvangen wij groepen van 6 tot 20 personen, maar het
kan tot 30 personen, al naar gelang de opstelling en activiteit. Dit kan ook gecombineerd worden
met een wellness-ervaring op maat. Bent u eerder op zoek naar een rustig plekje om maar met 2, 3
of 4 personen te vergaderen, dan bent u ook bij ons op het juiste adres. Gratis WiFi over het
volledige gebouw.
Prijs en voorstel steeds op aanvraag!

