
Baija is een Happy-merk dat natuurlijke producten met overheerlijke geuren 
voor uw lichaam en woning op de markt brengt. Sinds 2012 zijn hun 

verschillende collecties geïnspireerd op bloemige, kleurrijke en kunstzinnige trends. 
De producten hebben minimaal 96% natuurlijke ingrediënten.

• ‘KENNISMAKING MET BAÏJA’ ± 70 min. 119 €/pers. 
Lichaamsscrub – Douche – Ontspannende massage van de benen en de rug met heerlijke geuren van BAÏJA
(twee geuren naar keuze naargelang het seizoen).

• MASSAGE ‘SIGNATURE BAÏJA’ ± 55 min. 99 €/pers. 
Ontspannende en rustgevende lichaamsmassage, van top tot teen, met geuren van BAÏJA 
(twee geuren naar keuze naargelang het seizoen).

• ‘RITUELE BAÏJA-BEHANDELING’ ± 120 min. 195 €/pers.
Lichaamsscrub gevolgd door een pakking met rijstpoeder – Gezichtsmassage met amethistparels - 
Douche - Lichaamsmassage (met kansu-schaal op specifieke zones om de energie van 
het lichaam weer in evenwicht te brengen).

Een perfect gereinigde, geregenereerde en oneindig zachte huid.   
Ontspannen lichaam en geest.

• ZWANGERSCHAPSMASSAGE ± 55 min. 99 €/pers.
Een zachte en ontspannende massage voor de aanstaande moeder.

We bieden u een massage om de kleine spanningen van de zwangerschap te verlichten (zijligging,  
met kussenondersteuning). Massage met neutrale olie, uitgevoerd door onze opgeleide masseurs.

Geniet van dit moment voor jezelf!

V E R Z O R G E N D E  B E H A N D E L I N G E N



Geavanceerde en bewust gekozen wetenschappelijke oplossingen om zichtbare 
verbeteringen te brengen voor de huid, het lichaam en de geest.  

Comfort Zone is in 1996 door de familie Bollati opgericht in Parma, Italië. 
Het merk is de huidverzorgingsafdeling van de Davines Group,  

een familiebedrijf dat nog steeds met zorg geleid wordt.

• ‘GEZICHTSBEHANDELING HYDRAMEMORY’ ± 45 min. 79 €/pers. 
Gezichtsbehandeling (make-up verwijderen, scrub, masker, serum en dagcrème).
Tijdens de rustmomenten worden de handen, voorarmen en voeten gemasseerd.

24 uur absolute hydratatie en ontspanning dankzij biomimetische fragmenten van hyaluronzuur en fair trade morin-
ga-olie.

•  ‘BEHANDELING VAN GEZICHT ± 60 min. 99 €/pers. 

EN OGEN HYDRAMEMORY ++’ 
Gezichtsbehandeling (make-up verwijderen, micellair water, scrub, masker, serum en dagcrème).
Oogmasker met peptiden: onmiddellijk effect!
Tijdens de rustmomenten worden de handen, voorarmen en voeten gemasseerd.

24 uur absolute hydratatie en ontspanning dankzij biomimetische fragmenten van hyaluronzuur en fair trade morin-
ga-olie.

• ‘MASSAGE TRANQUILITY’ ± 55 min. 109 €/pers.
Een massage voor intens ontspannende momenten doorheen de dag en een overheerlijke nachtrust.

Massage met borstels voor een unieke en ronduit zachte ervaring.

Onze verzorgende behandelingen worden enkel op afspraak aangeboden. Al onze verzorgende behandelingen en massages worden als duobehandelingen 

aangeboden, in onze speciaal ontworpen duocabine. Hotelgasten die voor een verzorgende behandeling hebben gekozen krijgen gratis toegang tot de 

wellnessruimte. Voor personen die niet in het hotel verblijven, kost de toegang tot de wellnessruimte € 19/2 u in plaats van € 29.

De aangegeven tijd voor de massages en verzorgende behandelingen omvat uw tijd in onze cabines, de tijd van de verzorgende behandeling en/of massage 

en een douche indien deze in het gekozen programma voorzien is. Badjas en pantoffels zijn in het tarief inbegrepen. De minimumleeftijd om verzorgende 

behandelingen of massages te reserveren is 16 jaar.

Gelieve u 15 minuten voor uw afspraak aan de receptie van het hotel te melden. Onze medewerkers begeleiden u naar de wachtzaal en de kleedkamers van 

onze wellnessruimte.

www.MYHOTEL.be
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