Beauty en Wellness

INKIJK EXEMPLAAR

Wellness
Bij Wellness Trivium kunt u helemaal tot rust komen.
Hier vind je twee droge sauna’s, een Turks stoombad, infraroodstralers, voetenbaden, zonnebank, afkoelbad en schoonheidssalon
voor ontspannende behandelingen. Tijdens de behandelingen maakt men gebruik van hoogwaardige producten van het Italiaans
cosmeticamerk [ comfort zone ]. In Wellness Trivium kun je onbeperkt genieten van drinkwater, douchegel en scrubzout.
Beauty & Wellness Trivium hanteert de volgende
openingstijden*:
Maandag
12.00 - 23.00 uur
Dinsdag - zondag
11.00 - 23.00 uur
Openingstijden Beauty:
Maandag
Dinsdag - zondag

12.00 - 21.00 uur
11.00 - 21.00 uur

Dagentree:
Dagentree voor hotelgasten:
Avondentree (vanaf 17.00 uur):
Avondentree hotelgasten (vanaf 17.00 uur):

€17,50
€15,00
€ 9,50
€ 7,00

Huur badjas/handdoek/teenslippers

€17,50

Het gebruik van badjas, handdoek en slippers is verplicht, u kunt deze zelf
meenemen of hier ter plaatse huren.

Annuleren
Mocht u binnen 24 uur voorafgaand aan de behandeling
annuleren, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.
an.
onze gehele wellness niet toegesta
Het dragen van badkleding is in

Kinderen zijn van harte welkom vanaf 12 jaar onder begeleiding.
Op feestdagen kan van de reguliere openingstijden afgeweken
worden.

Facials by [ comfort zone ]
Tijdens onze behandelingen werken wij uitsluitend met het product [ comfort zone ].
Dit product is gericht op het stimuleren van alle zintuigen. Horen, zien, ruiken, proeven en voelen staan centraal tijdens de
behandelingen. Het Italiaanse merk bevat natuurlijke ingrediënten uit biologische teelt en is dierproefvrij. De directe gevoelsbelevenis
zorgt voor ultieme ontspanning en opmerkelijke resultaten.
Iedere gelaatsbehandeling start met een intake gesprek. Dit om uw huidconditie te bepalen, uw behoeften en wensen door te
spreken, waardoor een behandel- en productkeuze gemaakt kan worden. Dit doen we om tot een optimaal resultaat voor u te komen.
Het tranquillity welkomsritueel zorgt voor een ontspannen start van de behandeling. We gebruiken hierbij de tranquillity geur. De
tranquillity geur bestaat uit een aantal aromatische oliën zoals rozen extract, vanille extract en sinaasappel dit zorgt voor ontspanning
en rust.
Onze behandelingen worden volledig masserend uitgevoerd. Door alle onderdelen van de behandeling masserend uit te voeren
zorgt dit voor een betere doorbloeding in de huid, waardoor afvalstoffen beter worden afgevoerd en ingrediënten dieper in de huid
opgenomen kunnen worden. Tevens zorgt dit voor een ultieme ontspanning.
Ook de mannen kunnen deze heerlijke gelaatsbehandelingen ondergaan. Speciaal voor de mannen hebben wij de man space
productenlijn.

Face Refresh

25 minuten: €32,50

In deze kennismakingsbehandeling starten we met de oppervlaktereiniging en de dieptereiniging.
Hierna krijgt u een heerlijk masker. De behandeling wordt afgesloten met een dagverzorging
aangepast op uw huidconditie.

Face Essence

50 minuten: €52,50

Heerlijke ontspannende well-being gelaatsbehandeling waarin uw huid gereinigd en gescrubt
wordt. Uw gelaat, nek en decolleté worden gemasseerd. Een masker voedt uw huid met de juiste
ingrediënten. Tijdens het masker ontvangt u een hoofdhuidmassage. Er zal afgesloten worden met
een dagverzorging afgestemd op uw huidconditie.

Face Balance

65 minuten: €62,50

Gelaatsbehandeling waarin zowel een oppervlakte als een dieptereiniging wordt gegeven. Tijdens
de behandeling worden de wenkbrauwen gemodelleerd of oneffenheden verwijderd. Ook zal
uw gelaat, nek en decolleté gemasseerd worden. U ontvangt een hoofdhuidmassage tijdens de
inwerktijd van het masker. De behandeling wordt afgesloten met een dagverzorging aangepast op
uw huidconditie.

Face Complete
80 minuten: €82,50

Tijdens deze behandeling wordt uw huid niet alleen gereinigd en intensief verzorgd , ook de
wenkbrauwen worden gemodelleerd en oneffenheden verwijderd. Tijdens deze behandeling
maken wij gebruik van een peeling of een fruitzuur peeling die een cel vernieuwende werking
hebben, zodat fijne lijntjes en rimpeltjes verzachten. Naast de gelaatsmassage ontvangt u ook een
voet- en hoofdhuidmassage. Een speciaalmasker met actieve ingrediënten stimuleert de huid. De
behandeling wordt afgesloten met een dagverzorging aangepast op uw huidconditie.

Aanvullende behandelingen
Tijdens behandeling

Los geboekt

Fruitzuur peeling

€14,50

-

Active pureness algen masker

€15,00

-

Modelleren wenkbrauwen

€10,00

€15,00

Harsen bovenlip of kin

€ 7,50

€10,00

Harsen bovenlip en kin

€12,50

€15,00

Verven wimpers of wenkbrauwen

€ 8,50

€12,50

Verven wimpers en wenkbrauwen

€15,00

€22,50

Massages
Relaxmassage

Een heerlijke massage die voor complete ontspanning zorgt. U heeft een keuze uit een
aantal geurende oliën.

Hotstone massage

Bij deze massage wordt gebruik gemaakt van warme stenen om een therapeutisch
effect op lichaam en geest te creëren. Deze massage heeft als resultaat een
verzachtende en diep ontspannende werking op spieren, lichaam en geest. U heeft een
keuze uit een aantal geurende oliën.

Sportmassage

Een stevige massage waarbij alle spieren goed los gemasseerd worden. De massage
werkt ook goed op vermoeide, stijve en pijnlijke spieren. De doorbloeding wordt
gestimuleerd waardoor de conditie van het lichaam verbeterd. De intensiteit ligt bij een
sportmassage hoger dan bij een ontspanningsmassage.

Kruidenstempelmassage

Deze ontspannende massage met warme kruidenbuiltjes, die bestaan uit reinigende, en
ontspannende kruiden, activeren de bloedcirculatie en maken de spieren soepeler.

Wellnessmassage

Een combinatie van klassieke grepen, Hot- en coldstone en klankschalen. U heeft een
keuze uit een aantal geurende oliën.

25 minuten: €35
50 minuten: €60

25 minuten: €35
50 minuten: €60

25 minuten: €35
50 minuten: €60

25 minuten: €35
50 minuten: €60

25 minuten: €35
50 minuten: €60

Balinese Massage
25 minuten: €35
50 minuten: €60

Herstel het balans in uw eigen lichaam met deze speciale drukpunt massage uit
Indonesië. De druk van deze massage is vrij stevig en ligt hiermee tussen een
ontspanningsmassage en een sportmassage.

Rugmassage voor
zwangere vrouwen

Een heerlijke rugmassage voor tijdens uw zwangerschap.
Let op: Massage mag niet uitgevoerd worden onder de 3 maanden.

25 minuten: €35

Aromasoul scrub-massage
45 minuten: €47,50

Tijdens deze lichaamsbehandeling wordt uw lichaam masserend gescrubd door middel van
terugkerende rituelen uit 4 verschillende culturen; Oriëntaals, Mediterraans, Arabisch, Indiaas.
Laat u verleiden door een van de vier aromatische geuren uit verschillende werelddelen.
Iedere geur heeft een bijbehorende massage. Na de massage wordt de behandeling
afgesloten met een body cream en een kopje thee.

4-elements massage
55 minuten: €64,50

Gedurende deze behandeling wordt u mee op reis genomen door de 4 werelden van
aromasoul. Exotische Oriëntaalse culturen, helderheid en warmte uit de mediterrane,
de verschillende kleuren en levensfilosofie uit India en een complete beleving uit de
Arabische wereld. Elke reis begint met een keuze uit 1 van de 4 aromatische geuren die
gedurende de reis terugkomen. Daarna begint het massageritueel waarbij gebruik wordt
gemaakt van een cocktail aan grepen gekozen uit de 4 werelden van aromasoul.

Face & body complete
Wellness performer

U ervaart een rug, nek en schouder massage met klassieke grepen en hotstones. Hierna
wordt uw gelaat gereinigd en gescrubd. U heeft een keuze uit een gelaatsmassage of
een masker. De behandeling wordt afgesloten met een dagcrème aangepast op uw
huidconditie.

Sacred nature

Sacred nature ofwel heilige natuur. Deze combinatie behandeling van lichaamsscrub,
pakking en gelaatsbehandeling is intensief voedend, anti-aging, DNA beschermend en
herstellend. Laat de natuur haar werk doen!
Een behandeling met 99% tot 100% natuurlijke ingrediënten en tot 45% biologisch.

Mom treatment

Tijdens de zwangerschap uw huid extra verzorgen en elastisch houden of wilt u na de
zwangerschap uw huid weer herstellen en de stevigheid hervinden? Deze behandeling
biedt uw huid bescherming, voeding, elasticiteit en stevigheid door een mix van
verschillende ingrediënten tijdens de buikpakking. Tijdens deze pakking ervaart u een
gelaatsbehandeling en beenmassage.

65 minuten: €67,50

75 minuten: €72,50

65 minuten: €67,50

Rasul / Opgietingen
Deze behandelingen zijn alleen in combinatie met toegang tot de wellness.

Rasul

40 minuten: €20

Rasul is een orientaals ritueel van 40 minuten met een heilzame modder. Deze kleisoort is rijk aan
mineralen en zorgt voor een gereinigde huid. U brengt deze klei zelf aan op het lichaam en neemt

(2-8 personen)

plaats in de stoomcabine. Na afloop geniet u van een kopje thee.

Opgietingen

Tijdens de saunasessie wordt er door de saunameester water verrijkt met oliën op de kachel

Gratis

gegoten. Hierdoor stijgt de luchtvochtigheid en neemt de gevoelstemperatuur toe. Door
verschillende wappertechnieken voelt u een warme deken over u neerslaan. Een sensatie voor

lichaam en geest. Voor de tijden kunt u terecht bij de receptie van de wellness.

Body
Cocoon

Een cocoon behandeling is een totaalpakking voor uw lichaam. We passen de cocoon
aan, aan uw behoefte en huid.
Nadat de cocoon is aangebracht wordt u met folie ingepakt en kunt u heerlijk
ontspannen terwijl de pakking zijn werk doet. Wanneer u na afloop afdoucht voelt u zich
als herboren!

Cocoon

Een cocoon behandeling is een totaalpakking voor uw lichaam. We passen de cocoon
aan, aan uw behoefte en huid. We starten met het aanbrengen van een activerende
gel die verhoornde huidcellen verwijderd en de pakking dieper laat opnemen in uw
huid. Nadat de cocoon is aangebracht wordt u met folie ingepakt en kunt u heerlijk
ontspannen terwijl de pakking zijn werk doet. Wanneer u na afloop afdoucht en een
verzorgende body cream wordt aangebracht voelt u zich als herboren!

Vital leg cocoon

Vital leg is ontwikkeld voor benen onderhevig aan vochtophoping, spanning en een
zwaar gevoel. De bloedsomloop zal worden verbeterd door het gebruik van natuurlijke
extracten en aromatische oliën.

Fruity peel

Een peeling op basis van appel, kiwi, sinaasappel en abrikoos. Verwijderd overtollige
huidcellen, activeert de aanmaak van nieuwe cellen en zorgt voor een zijdezachte en
egale huid.

25 minuten: €32,50

50 minuten: €54,50

40 minuten: €39,50

25 minuten: €24,50

Foot Specialist

Dit Polynesisch voetenritueel bestaat uit een was- en voetmassage; het reinigen van de
voeten met een soak, een scrub gevolgd door een ontspannende voetmassage.

Hand Specialist

Dit hand ritueel bestaat uit een was- en handmassage; het reinigen van de handen met
een soak, een scrub gevolgd door een ontspannende handmassage.

15 minuten: €14,50

15 minuten: €14,50

Hands & feet
Manicure

25 minuten: €29,50
50 minuten: €49,50

25 minuten: De nagels worden gevijld en de nagelriemen worden verzorgd. De handen
worden gescrubd en gemasseerd.
50 minuten: Nagels worden gevijld en de nagelriemen worden uitgebreid verzorgd, de
handen worden gescrubd en u krijgt een handmasker. Er wordt afgesloten met een hand
en onderarmmassage.

Voetverzorging
25 minuten: €29,50
50 minuten: €49,50

25 minuten: De nagels worden gevijld, nagelriemen verzorgd, de voeten gescrubt.
Vervolgens wordt er afgesloten met een korte voetmassage.
50 minuten: Een verzorgende voetbehandeling waarbij de nagels worden gevijld,
nagelriemen verzorgd, de voeten gescrubt. Vervolgens wordt er een masker aangebracht
en afgesloten met een voetmassage.

Lakken in de behandeling

Bij bovenstaande behandelingen kunt u uw nagels laten lakken, na afloop krijgt u de
nagellak mee naar huis.

Lakken los

Als u de nagels gelakt wilt hebben zonder verder een aanvullende behandeling. Na
afloop krijgt u de nagellak mee naar huis.

€14,25

€19,50

Gellak

Deze lak blijft tot 10 dagen zitten en beschadigd de natuurlijke nagel niet.

Vewijderen gellak

Verwijderen van de gellak.

30-45 minuten: €24,50

20 minuten: €10

Trivium 72 | 4873 LP | Etten-Leur | +31 (0)76 - 501 00 41 | wellness@fletcherhoteltrivium.nl
Voor meer informatie kunt u terecht bij één van onze medewerkers

WWW.WELLNESSTRIVIUM.NL

Bezoek ook eens ons Wellness center te Bergen op Zoom

Gertrudisboulevard 200 | 4615 MA | Bergen op Zoom | +31(0)164 - 242 520
wellness@fletcherstadsparkhotel.nl | www.fonteynthermen.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

