
Praktijk voor lichaamsverzorging en ontspanning

Massage
Lichaamspakkingen

Verwenarrangementen
Sauna ( privé )



Massages

Niets heerlijker dan diep te ontspannen door massage en hiermee je fysieke 
en mentale gezondheid te bevorderen. Een volledige ontspanningsmassage 
ontspant spieren, maakt pezen, gewrichten en de spieren soepeler, stimuleert 
de afvoer van het lymfevocht waardoor ook afvalstoffen het lichaam sneller 
verlaten. Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam 
ondersteund en versterkt. Spanning gerelateerde klachten zoals stress, 
hoofdpijn, rug-nek en schouderklachten, slechte nachtrust, pijnlijke spieren en 
gewrichten kunnen door massage verlicht worden. Een ontspanningsmassage 
kan ook onderdeel zijn van een bezinningsproces, waarbij je bewust wordt van 
wat er in je eigen lichaam en geest omgaat.

• Wellness massage
• Hot Stone massage
• Kinder massage
• Duo massage

Lichaamspakkingen

Lichaamspakkingen zijn bedoeld om het hele lichaam een opkikker te geven. 
Deze speciale behandelingen zijn een ware traktatie voor het menselijk lichaam. 
Lichaamspakkingen zorgen voor nieuwe energie en verstevigen de huid. 
Ze werken effectief en geven direct voelbaar resultaat. Door behandelingen 
worden afvalstoffen afgedreven. Bovendien worden er mineralen aan de huid 
toegevoegd.

• Honingpakking
• Algen pakking 
• Vital leg pakking

• Vitale benen-voeten massage
• Gezichts, Decolleté & Nek massage
• Chocolade massage
• Triggerpoint massage

• Sinaasappel – crème pakking
• Chocolade pakking



Sauna ( privé )

Na één van onze behandelingen kunt u gebruik maken van onze natte en 
droge privésauna. Vooraf kunt u (indien gewenst) met ons speciale afspraken 
maken, zoals het reserveren van champagne en/of een verse fruitsalade, luxe 
hapjes of een heerlijke cocktail. Heeft u een ander leuk idee, laat het ons weten 
en wij zorgen ervoor.

Verwenarrangementen

Wij hebben voor u een aantal mooie arrangementen samengesteld, waarbij 
alle ingrediënten aanwezig zijn om alles eens los te laten en te bezinken in 
’t zalige nietsdoen en volledig ondergedompeld te worden in verrukkelijke 
ontspannen verwennerij! 
Alle prijzen van de arrangementen zijn op basis van 2 personen en kunt u 
terugvinden op onze website.

Acties

Alle tarieven en informatie over onze behandelingen en acties kunt u 
terugvinden op onze website.

Cadeaubon

Zoekt u een ontspannend en origineel cadeau voor een verjaardag, bruiloft, 
jubileum of zomaar om te laten zien dat u iemand waardeert? Geef een 
cadeaubon van Wellnessmassage Prinsenbeek. Onze cadeaubonnen zijn 
verkrijgbaar vanaf €10,- en zijn vrij te besteden in onze praktijk voor 
verschillende behandelingen of producten.



Praktijk voor lichaamsverzorging en ontspanning

Brielsedreef 19B 

4841 KR Prinsenbeek

t. 06 453 369 77 

e. info@wellnessmassageprinsenbeek.nl

w. www.wellnessmassageprinsenbeek.nl

Over de praktijk

Bij wellnessmassage Prinsenbeek hanteren we een gemengde stijl van masseren. 
Het is net als koken een beetje van dit en dat, maar een goede chef weet wel wat 
hij doet. Gerichte aandacht en kwaliteit voor de cliënt zodat deze zich volledig kan 
ontspannen en de beslommeringen van alle dag even kan vergeten. Wij zijn “down 
to earth” en dragen onze passie uit en dat doen we graag goed.

We voegen iets toe zonder woorden. Na de intake, die wordt ingevuld bij 
binnenkomst de eerste keer, bespreken we samen wat de cliënt nodig heeft. De 
behoefte van de mens is elke dag anders en daarom is het belangrijk om dat 
iedere keer weer met u te bespreken. We willen graag mensen helpen het beste in 
zichzelf naar boven te halen; massage helpt daarbij. We zijn overtuigd dat massage 
bijdraagt aan een stabiel, evenwichtig, gezond en gelukkig leven. Kennis, theorie, 
techniek en praktijk vallen dus echt samen bij Wellnessmassage Prinsenbeek.

Wij informeren u graag over de behandelingen die wij geven en zien u graag 
binnenkort in onze praktijk!
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Alleen geopend volgens afspraak!

Reserveringstijden

Maandag t/m Donderdag: 10.00 - 22.00 uur 

Vrijdag: 10:00 - 17:00 uur

Massage
Lichaamspakkingen

Verwenarrangementen
Sauna ( privé )


