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Gelaatsverzorging ‘Express’                     € 49
Deze gelaatsverzorging is de ideale behandeling voor 
mensen die een snelle maar complete verzorging wensen. 
Bestaande uit een volledige reiniging met afsluitend een 
aangepaste serum en dagcrème. 
 

Duur: 30 minuten

Gelaatsverzorging ‘Deluxe’                  € 79 
Deze gelaatsverzorging is geschikt voor iedereen die 
verzorging en verwenning wenst te combineren. U krijgt 
een uitgebreide huidverzorging inclusief massage van het 
gelaat, hals en decolleté. 

Duur: 60 minuten

Epilatie of ontharing               € 15
Bij elke gelaatsverzorging kan u een ontharing van de 
wenkbrauwen of de bovenlip bij boeken. Dit kan door  
middel van epilatie of harsen. Combineer een gelaatsver-
zorging met een epliatie of ontharing!
 

Duur: 15 minuten
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Combinaties          
Gelaatsverzoring ‘Express’ + epilatie of ontharing         € 59 
Gelaatsverzorging ‘Deluxe’ + epilatie of ontharing       € 79

Hydra boost                       € 39
Heeft uw huid een dof of trekkerig gevoel? Dan heeft uw 
huid nood aan extra hydratatie. Door middel van 3  
ampoules gaan we de huid een hydraterende boost  
geven.  
*Beschikbaar vanaf eind april 2022 

Duur: 30 minuten

Reversive anti-age         € 129
Pro Youth verzorging met een effectieve massage voor 
onmiddellijk zichtbare effecten. De huid krijgt een jeugdige 
uitstraling. Een moment van ontspanning met een blijvend 
effect. 
*Beschikbaar vanaf eind april 2022 

Duur: 90 minuten

EXTRA BEHANDELINGEN

Pedicure                         € 35
Gezonde voeten vragen de nodige aandacht. Deze  
pedicure behandelt elk mogelijk probleem, van nagels 
knippen tot het verwijderen van eelt. We slutien de  
pedicure af met een ontspannende voetmassage.
 

Duur: 45 minuten

Manicure                         € 35 
Mooie en verzorgde handen spreken boekdelen. Tijdens 
deze manicure geven we uw handen de nodige  
verzorging. We eindigen de manicure met een  
voedende en verzachtende handmassage.

Duur: 45 minuten

Pedicure/manicure + gellak      € 49                         
Graag verzorgde voeten of handen en een mooi kleurtje 
op de nagels? Opvallend of neutraal, wij bieden u tal van 
mogelijkheden aan. Deze optie is enkel te combineren met 
een pedicure of manicure.  

Duur: 60 minuten

Extra’s        
Bijwerken van gellak (afweken & nieuwe set)                   € 49 
Verwijderen van gellak              € 15



Inhoud pictogrammen
ideaal voor zwangere vrouwen

ideaal om met z’n tweeën te doen

ideaal voor mensen die houden van stevige massages

ideaal voor gevoelige mensen

ideaal voor met warme dagen

ideaal voor met koude dagen 

ideaal voor een ontspannende verzorging

ideaal voor een reinigende verzorging
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BIJKOMENDE INFORMATIE

Contacteer ons! 
Wenst u graag een behandeling te reserveren? Stuur 
een mailtje naar info.hoogeheyde@corsendonkhotels.
com met de vermelding van de gewenste  
behandeling of telefoneer naar 014 55 18 34. 

Meer informatie over de Namasté is terug te vinden op 
onze website: www.corsendonkhotels.com. 
Tot binnenkort, Namasté!

Peeling, wrap  & massage                        € 129
Laat je lichaam tot rust komen tijdens de ontspannende 
lichaamspeeling, pakking & massage. Droom weg bij  
subtiele geuren van onze etherische oliën. 
 
 

Duur: 90 minuten

Rug-, nek- en schouder massage             € 49
Last van een gespannen of pijnlijke rug, nek en/of  
schouders? Dan is een stevige spiergerichte massage 
wellicht perfect voor u. 

Duur: 30 minuten

Lichaamsmassage ‘Deluxe’      € 89 / € 119 
Geniet van een volledige lichaamsmassage, een van kop 
tot teen ‘me-time’ moment. We eindigen de  
massage met het gelaat en de hoofdhuid.  
U bepaalt zelf de stevigheid van de massage.

Duur: 60 of 90 minuten

Hot stone massage        € 99 / € 129 
Laat de warme stenen uw spieren verwarmen en  
ontspannen. Een ware verwennerij voor het lichaam en de 
geest. Een echte aanrader voor de koudere dagen.

Duur: 60 of 90 minuten

MASSAGES


