2u30
145€
185€
225€
255€
280€

3u
165€
215€
260€
300€
330€

3u30
190€
250€
295€
330€
365€

4u
210€
280€
325€
360€
395€

Unit bevat: herbelevingsdouche met tropische regenval, telescopische zwembadoverkapping over het verwarmd zwembad (30°C),
buiten jacuzzi, Turks stoombad met sterrenhemel, Finse sauna, Infrarood sauna, verwarmde relaxbanken met voetbad,
relaxgedeelte met openhaard en minibar.
In deze prijs zijn 2 handdoeken, een kamerjas, badslippers en een fruitsap per persoon inbegrepen.
Gratis voor kinderen tem 9 jaar vergezeld door hun ouders (1 kind per volwassene).
Op weekdagen na 18u, tijdens het weekend, op feestdagen en op speciale dagen (bijv. brugdagen) wordt een supplement
aangerekend van 7,5€ per uur voor beide units. Dit supplement valt weg bij reservaties van volgende pakketten:
Breakfast, Cava Breakfast, Breakfast Deluxe, Verwenpakket, Verwenpakket Cava en Verwenpakket Deluxe.
Tijdens drukke periodes, werken wij uitsluitend met pakketten.
Reservaties die lopen na 24u, supplement van 10€ per uur.
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2 pers
3 pers
4 pers
5 pers
6 pers

2u
125€
160€
190€
215€
230€

privé sauna: Unit 1

Unit 1 met zwembad

2u
95€
135€
160€

2u30
110€
155€
190€

3u
125€
180€
220€

3u30
145€
205€
250€

4u
160€
225€
270€

Unit bevat: herbelevingsdouche met tropische regenval, jacuzzi, Turks stoombad met sterrenhemel, Finse Sauna,
verwarmde relaxbanken met voetbad, de Melkweg met een adembenemende sterrenhemel boven het relaxgedeelte, en minibar.
In deze prijs zijn 2 handdoeken, een kamerjas, badslippers en een fruitsap per persoon inbegrepen.
Gratis voor kinderen tem 9 jaar vergezeld door hun ouders (1 kind per volwassene).
Op weekdagen na 18u, tijdens het weekend, op feestdagen en op speciale dagen (bijv. brugdagen) wordt een supplement
aangerekend van 7,5€ per uur voor beide units. Dit supplement valt weg bij reservaties van volgende pakketten:
Breakfast, Cava Breakfast, Breakfast Deluxe, Verwenpakket, Verwenpakket Cava en Verwenpakket Deluxe.
Tijdens drukke periodes, werken wij uitsluitend met pakketten.
Reservaties die lopen na 24u, supplement van 10€ per uur.
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2 pers
3 pers
4 pers

privé sauna: Unit 2

Unit 2 zonder zwembad

Cava Breakfast

20€ per persoon (min 2 personen)

Breakfast Deluxe

35€ per person (min 2 personen)

Verwenpakketformules:
Verwenpakket

15€ per persoon

Verwenpakket Cava

20€ per persoon

Verwenpakket Deluxe

35€ per persoon

Sauna met wellness:
A Beauty Well Combi

220€ voor unit 1 en 190€ voor unit 2

A Beauty Well Combi Maxi

260€ voor unit 1 en 220€ voor unit 2

A Beauty Well Relax-Beauty Cruise

315€ voor unit 1 en 285€ voor unit 2

Een heerlijk assortiment van versgebakken broodjes met verschillende soorten beleg, gekookt eitje, vers fruit en yoghurt;
vergezeld van een koffiekoekje en heerlijke croissant. Dit word u aangeboden met sinaasappelsap en koffie of thee naar believen..
Last but not least … een fles Cava.
Een heerlijk assortiment van versgebakken broodjes met verschillende soorten beleg, gekookt eitje, vers fruit en yoghurt;
vergezeld van een koffiekoekje en heerlijke croissant. Dit word u aangeboden met sinaasappelsap en koffie of thee naar believen..
Last but not least … een fles Champagne.

Een voortreffelijke fles wijn (37,5 cl) met lekkere hapjes (zowel koude als warme hapjes).
Cava (37,5 cl) met een ganse waaier van lekkere hapjes (zowel koude als warme hapjes).
Champagne (37,5 cl) met een ganse waaier van lekkere hapjes (zowel koude als warme hapjes).

Een ontspannende lichaamsmassage van 55 min met zijn 2 voor of na de sauna die 2h ter jullie beschikking staat.Kortom 3h puur relaxen in A Beauty Well.
Een ontspannende lichaamsmassage van 55 min met zijn 2 voor of na de sauna die 3h ter jullie beschikking staat. Kortom 4h puur relaxen in A Beauty Well.
Jullie starten met een ontspannende lichaamsmassage van 55 min met zijn 2 om daarna 2h te relaxen in de sauna
en tot slot nog te genieten van een gelaatsverzorging van 1h. Kortom 4h puur relaxen in A Beauty Well.
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15€ per persoon (min 2 personen)

Een heerlijk assortiment van versgebakken broodjes met verschillende soorten beleg, gekookt eitje, vers fruit en yoghurt;
vergezeld van een koffiekoekje en heerlijke croissant. Dit word u aangeboden met sinaasappelsap en koffie of thee naar believen.

arrangementen

Onbijtformules:
Breakfast

Deluxe Wellness Arrangement
maak keuze uit 5 van volgende behandelingen (1 per hoofdgroep) en ontvang als cadeau :
1u gratis Sauna (unit zonder zwembad) + welkomst drank
GELAATSVERZORGINGEN
Royal Jelly
Beauty Infusion
So Delicate
Pure Expert
For Men

60min 60€

HANDEN, VOETEN
OF MASSAGE
Wellness Pedicure

LICHAAMSSCRUB

LICHAAMSPAKKING

MASSAGE

uw keuze

uw keuze

Lichaamsmassage
Rug-, nek- en schoudermassage

Wellness Manicure

Hot Candle Oil massage

Rug-, nek- en schoudermassage
Lichaamsmassage

30min 30€

30min 30€

30min 30€

30min 30€
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Classic Wellness Arrangement
maak keuze uit 3 van volgende behandelingen (1 per hoofdgroep) en ontvang als cadeau :
lakken van de teennagels of een hoofdhuidmassage + welkomst drank

arrangementen

STEL ZELF UW PAKKETJE SAMEN (prijzen per persoon)

“Sleepy Relax Pakket”
vanaf 200€ (prijs voor 2 personen)
Overnachting in een 2-persoonskamer met ontbijt. Daarnaast is er ook 2h gebruik van de privé sauna met jacuzzi, herbelevingdouche met
Tropische regenval, Turks stoombad met sterrenhemel, Finse sauna, verwarmde relaxbanken met voetbad, zonnehemel boven het
relaxgedeelte en minibar. Hier zijn badjassen, handdoeken en slippers voorzien.
“Sleepy Relax Pakket Deluxe”

vanaf 290€ (prijs voor 2 personen)
Overnachting in een 2-persoonskamer met ontbijt. Daarnaast is er ook 2h gebruik van de privé sauna met jacuzzi, herbelevingdouche met
Tropische regenval, Turks stoombad met sterrenhemel, Finse sauna, verwarmde relaxbanken met voetbad, zonnehemel boven het
relaxgedeelte en minibar. Hier zijn badjassen, handdoeken en slippers voorzien. Aansluitend met zijn 2 nog 55 min genieten van een
ontspannende lichaamsmassage. Kortom 3h relaxen in de wellness.

“Sleepy Relax Pakket Deluxe +” vanaf 325€ (prijs voor 2 personen)

Overnachting in een 2-persoonskamer met ontbijt. Daarnaast is er ook 2h gebruik van de privé sauna met jacuzzi, herbelevingdouche met
Tropische regenval, Turks stoombad met sterrenhemel, Finse sauna, verwarmde relaxbanken met voetbad, zonnehemel boven het
relaxgedeelte en minibar. Hier zijn badjassen, handdoeken en slippers voorzien. Aansluitend met zijn 2 nog 55 min genieten van een
ontspannende lichaamsmassage en een gelaatsverzorging op maat. Kortom 4 h relaxen in de wellness.
Deze pakketten zijn ook mogelijk in onze andere unit met verwarmd overdekt zwembad (30°C) en een gezellige haard mits een toeslag van 30€.
Voor een pakket op maat en beschikbaarheid, contacteer vrijblijvend “A Beauty Well” (02/305.02.02).
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Wellnesscenter “A Beauty Well” ontvangt u in een groene omgeving te Hoeilaart, centraal gelegen tussen Brussel, Leuven en Waterloo en
dichtbij het Zoniënwoud met zijn 4400 hectaren natuurpracht. Bent u op zakenreis of toeristisch bezoek of wil u en uw partner een week-endje
verwennerij om de batterijen weer op te laden, dan bieden wij u het ideale arrangement op maat aan met dit wellnesspakket met overnachting.
Onze overnachtingpakketten zijn in samenwerking met hotel “hotel Panorama***” (53 kamers en restaurant) in Overijse op 10min van “A
Beauty Well”. Wij maken graag een verwenpakket op maat voor u en uw partner, toch hebben we hier al enkele “Sleepy Relax Pakketten”
uitgewerkt. Wij bieden onze gasten de oplossing voor zowel overnachting als ontspanning met een persoonlijke service!
Ontdek net dat tikkeltje meer…

arrangements

wellnesspakketten met overnachting
in hartje Zoniënwoud

pakket van 6 behandelingen

930 €

inclusief ageLOC Lumnispa en Activating Cleanser + ageLOC Galvanic System II (3 keer per week)

Gelaatsverzorgingen (met producten van Germaine De Capuccini)
supplement voor epileren van wenkbrauwen
4€
The Classics

(gelaatsverzorgingen die zorgen voor balans en evenwicht)

So Delicate
Pure Expert
Royal Jelly

60 min / 65 €
60 min / 65 €
60 min / 65 €

Anti-Age Gelaatsverzorgingen
Hydracure
Exel Therapy O2
Beauty In-Fusion in combinatie met serum
Beauty In-Fusion met Premium Lift Massage
Timexpert Vitamine C+
Timexpert White
Timexpert Rides
Timexpert Lift (IN)

60 min / 70 €
60 min / 75 €
60 min / 65 €
75 min / 75 €
60 min / 70 €
60 min / 75 €
70 min / 75 €
70 min / 75 €

Cosmeceutische Gelaatsverzorgingen

(om specifieke huidproblemen te verbeteren en te herstellen)

Synergyage
Synergyage Flash Behandeling

70 min / 85 €
15 min / 40 €

For Men

60 min / 70 €

Oogverzorging
Oogverzorging bij een gelaatsverzorging

35 min / 40 €
supplement 15 €

Wimperextensions
1e keer
Elke 4 weken bijwerking

95 €
45 €

Bodyverzorging
Wellness Scrub (naar keuze)
Wellness Pakkingen (naar keuze)
Wellness Pakkingen incl. body scrub
Firm & Tone Arms
Firm & Tone Arms abonnement

30 min / 35 €
30 min / 35 €
60 min / 60 €
45 min / 65 €
5+1 gratis / 325 €

+- 45 min

Voetverzorging
Wellness voetverzorging
Esthetische voetverzorging
Medische voetverzorging
Hand- en voetverzorging
Lakken nagels kleur
Sopolish

55 min / 45 €
30 min / 27 €
45 min / 35 €
75 min / 50 €
6€
30 min / 30 €

Handverzorging
Wellness handverzorging
Esthetische handverzorging
Hand- en voetverzorging
Lakken nagels kleur
Gelpolish

55 min / 45 €
20 min / 17 €
75 min / 50 €
6€
30 min / 30 €

Gelnagels Naturel / French / Color
Set met tips
Set zonder tips
Reparatie

120 min / 60 €
75 min / 47 €
15 min / 7 € per nagel

* alle schoonheidsbehandelingen van minder dan 30min, alleen nog de dag zelf te reserveren naargelang plaats in de agenda
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inclusief ageLOC Lumnispa (dagelijks gebruik) en Activating Cleanser

50 min / 80 €
430 €
590 €

beauty

Nu Skin - Huidverbetering (kuur)
1 behandeling
pakket van 6 behandelingen
pakket van 6 behandelingen

30 €
40 € (30min)

55min
60 €

85min
85 €

65 €
65 €
65 €
65 €
65 €
65 €

90 €
90 €
90 €
90 €
90 €

115 €

Afslankingsmassage
Sveltessamassage1 beurt
Sveltessamassage10 beurten
Lift Action
Lift Action (abonnement van 5 behandelingen)

50 €
450 €
65 €
325 € + 1 behandeling gratis

Infrarood Sauna
1 sessie infrarood
Abonnement van 10 sessies van 30min

25 € (30min)
200 €

Spraytanning
Spraytanning volledige lichaam
Spraytanning ½ lichaam
Abonnement

30 €
15 €
5+1 gratis

95 €
165 €
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25min

massages / lichaam

Massage à la carte
Lichaamsmassage
Rug-, nek- en schoudermassage
Voetreflexologie
Bamboe-massage
Hotstone Massage
Stempelmassage
Hot Candle Oil Massage
Schelpenmassage
Zwangerschapsmassage
Anti-Stress Pakket van de rug
Duomassage (alleen op zaterdag & zondag)

20 €
8€
8€
8€
14 €
14 €

Lichaam
Oksels
Bikini Brezeliënne
Bikini +
Bikini
Bikini + benen
Onderarm
Volledige arm
Bovenbenen
Onderbenen
Volledige benen
Rug
Torso

13 €
24 €
18 €
13 €
40 €
16 €
24 €
19 €
19 €
24 €
27 €
27 €
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Gelaat
Wenkbrauwen + kin + bovenlip
Kin
Wenkbrauwen
Bovenlip
Wangen
Hals

ontharing

Epilaties

Gelaat *
Kin
Bovenlip
Wangen
Hals
Gehele gelaat
Baardstreek volledig

* prijzen zijn per behandeling

35 €
35 €
65 €
55 €
100 €
130 €

Lichaam *
Oksels
Buik (tussen de navel en de sliprand)
Buik volledig
Borstkas
Borstkas + buik
Bikinilijn (stringlijn tot buitenkant liezen)
Braziliaans (schaamlippen, venusheuvel, bikinilijn)
Bovenarm (zonder elleboog)
Onderarm (met elleboog)
Volledige arm
Bovenbenen
Onderbenen (tot juist boven knie)
Volledige benen
Nek (haarlijn tot schouder)
Nek (haarlijn en bovenkant schouder)
Rug (vanaf schouder tot sliprand)

65 €
40 €
70 €
130 €
180 €
65 €
105 €
80 €
120 €
180 €
240 €
180 €
370 €
50 €
115 €
225 €
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Bij het nemen van een abonnement 5 behandelingen, de 6de gratis.

ontharing

Definitieve Epilatie
Hier doen we eerst een intake-gesprek. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.
Proefbehandeling tijdens dit gesprek kost dit 20€ en wordt in mindering gebracht
bij de eerste behandeling.

Wijn:
Sancerre Manoir du Fort 37,5cl 15,00 €
Château La France 37,5cl 9,00 €
Oude Kaap 75cl 15,00 €
Cava:
Mistinguett Cava Brut 37,5cl 15,00 € / 75cl 25,00 €
Champagne:
Piper Heidsieck 37,5cl 35,00 € / 75cl 60,00 €
Bernard Remy 75cl 45,00 €
Hapjes:
Koude hapjes 10,00 €
Warme hapjes 12,00 €
Mix assortiment 18,00 €
Het is verboden eigen drank of snacks te nuttigen in onze unit.
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Alcoholische drankjes:
Jupiler 2,00 €
Duvel 3,00 €

resto

Niet alcoholische drankjes:
Water 1,50 €
Frisdranken 2,00 €
Tao 2,50 €
Redbull 2,50 €
Espresso / Tea 1,80 €

