
BE
AUTY TREATMENT MENU 

Een verzorgende behandeling met reiniging,
masker, massage en verzorging. Met gebruik van
producten ontwikkeld met remineraliserende
werkzame stoffen uit de zee.

Deze behandeling is er om verschillende rimpels
aan te pakken, hierbij wordt gebruik gemaakt van
een vliesmasker gedrengt in hyaluronzuur in
combinatie met 3 innovatieve massage rollers. Met
als resultaat een gladde en glanzende huid.

Een behandeling met de focus op gladmaken en
ontgiften van de huid. Het ontgiftende detox

masker in combinatie met de verzorgende
producten gaat de vermoeide gelaatstrekken tegen

en zorgt voor een frisse teint en gladde huid.

Een anti verouderingsmassage tilt de gelaatstrekken
op, voordat het liftende masker wordt aangebracht
om diepere rimpels op te vullen en het gezicht en

de hals te liften en contouren te geven.

 Ontspan in onze mooie Health Club.
Geniet van het zwembad, sauna en de beauty

behandelingen die wij aanbieden.
Boek uw afspraak via 035 60 38 317 of stuur een email

naar  healthclub.soestduinen@hilton.com
 

Een kennismaking behandeling met reiniging en
masker. Met gebruik van producten ontwikkeld met

reminesaliserende werkzame stoffen uit de zee.

 Bij onze behandelingen maken wij gebruik van 
THALGO producten en technieken. 

 

silicium treatment  facial

hyalu-procolagene facial

spirulina boost detox facial treatment

heart of the oceane facial

 illuminating radiance facial

35 min  €35

55 min  €65

70 min  €75

80 min  €80

70 min  €70



10

10

 WENKBRAUWEN & WIMPERS
 

Een verzorgende behandeling met reiniging,
masker en massage. Met gebruik van producten

gemaakt van blauwe vitale alg om de huid te
verkwikken en de gevoelig huid te verfrissen.

Een snelle, ontspannende en hydraterende
behandeling. Met gebruik van producten
speciaal ontwikkeld voor mannen.

De lash lifting behandeling geeft een
prachtige krul, laat de ogen groter lijken en

zorgt voor meer expressie. De mooie krul
blijft tussen de 6 en 9 weken zitten.

OPI GELCOLOR 
Mooi gelakte nagels voor ruim 2 weken. De lak
kan worden aangebracht op handen en voeten.

 OPI SPA TREATMENT
Ontspannend en reinigend voet of handbad, scrub,
nagels vijlen, verzorgen van de nagelriemen, vijlen

van de voeten, masker, massage, en perfecte
kleurlak met OPI kleurlak naar keuze.

WAX BEHANDELINGEN

10Bovenlip of kin   

 Wenkbrauwen   10

Boven of onderbenen   

Boven en onderbenen   

wenkbrauwen epileren
verven van wenkbrauwen of wimpers

verven van wenkbrauwen & wimpers

wenkbrauwen epileren/waxen & verven

10
10

17

17

 doubletreeroyalparcsoestduinen

 royalparchealthclub

 www.soestduinen.hilton.com/healthclub

men oceane ritual facial

men anti-fatique facial 

lash lifting treatment

55 min  €60

25 min  €35

60 min  €55

45 min  €30

60 min  €45incl. gelcolor €60


