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Gelaatsbehandelingen van Pharmos Natur  

50 min. € 82 Reiniging, peeling, verse aloë vera blad, gezichtsmassage, 

masker en verzorgende crème. 

 

90 min. € 115 Reiniging, peeling, verse aloë vera blad, gezichtsmassage, 

masker en verzorgende crème, voetkompressen, voetmassage, hand- & 

armmassage, hoofdmassage. 

 

1 Harmonie: Dieptereiniging – Afgestemd op jouw huid type 

2 Sun Harmony: Vochtarme huid - Frisheidsbooster - After-sun behandeling 

3 Detox: Reinigingskuur – geef je lichaam weer meer energie 

4 Speciaal voor de man: Hydrateren -  fris en energiek uitziet 

 
 

LOVE YOUR AGE 
 

 



Pakkingen & Peeling van Pharmos Natur  
 
Lichaamspeeling  
25 min. € 45   

Pharmos Natur - Crème pakking   
25 min. € 45 
 

 
 

 

Pharmos Natur lichaamsbehandelingen 
 

110 min. € 115 Een zachte scrub, Lichaamspakking, verse aloë vera blad en 
een lichaamsmassage. 

1 Detox: Cellulitis - Stofwisseling – met nadruk op de benen 

2 Relax & Move: Ontspanning – met nadruk op rug, benen en voeten 

3 Hydratatie: Vochtarme huid - Anti-aging  

 

 

 

*Maak uw probleemzones kenbaar bij de therapeut.  



Massages 

 
Klassieke Massage  
Gehele lichaamsmassage met etherische olie De etherische oliën en de 
vitaliserende en voedende huidverzorgingsolie van Pharmos Natur zijn 
weldadig voor lichaam en geest, hebben een kalmerende werking op het 
zenuwstelsel en versterken het weerstandsvermogen.  
50 min. € 78 

 

Massage naar keuze 

Benen, rug, gelaat, hoofd- en nekmassage. 

25 min. € 45  

 

Hot Stone Massage  
Bij deze lichaamsmassage wordt gebruik gemaakt van warme basaltstenen. 
Dit zijn vulkanische, gepolijste stenen. Deze massage brengt een intense 
ontspanning teweeg. Door de warmte en de massage is het mogelijk om 
dieper in het spierweefsel te komen. Dat maakt de massage effectiever en 
intensiever. De massage is kalmerend en vooral rustgevend.  
50 min. € 78 
 

 
 

Privé Sauna 
 
Bij dit arrangement is de gehele sauna voor 2 uur voor u privé gereserveerd.  
Vanaf 15:00 is de sauna weer voor alle gasten toegankelijk.  
(Deze 120 min. kunnen niet verdeeld worden over 2 dagen.) 
120 min. € 35 p.p. 



Handen & Voeten  
 
Manicure deluxe O•P•I 
Reiniging van de handen, handbad, scrub, nagelriemen verzorgen, nagels in 
model vijlen, polijsten,  verzorgende handcrème en een handmassage.  
55 min. € 69 
 
 
Paraffine pakking 
Reiniging van de handen, 
handpakking met paraffine en een lekkere hydraterende crème.   
25 min. € 30   
 
 
Joy for feet  
Heerlijke voetkompressen en een beenmassage voor vermoeide voeten en 
benen. Zeker de moeite waard na een lange wandeling. 
25 min. € 45 
 
 
 

Harsen – Epileren  
  
Epileren wenkbrauwen   15 min. € 15  
 
Wimpers en wenkbrauwen verven 15 min. € 25 
 
Harsen bovenlip of kin   10 min. € 15  
 
Harsen bovenlip en kin   15 min. € 20  
 
Harsen bikini of oksels    20 min. € 25  
  
Harsen hele benen   50 min. € 51  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



*De hierna volgende massages zijn op aanvraag, deze worden verzorgt door 
een externe therapeute. 
 

*Shiatsu 
 
Shiatsu     50 min. € 82 
 
Shiatsu voor de zwangere vrouw 50 min. € 82 
 
 
Shiatsu betekent letterlijk ‘vingerafdruk’. Shiatsu is een manuele therapie, 
Ontstaan in Japan en is opgenomen in de Oosterse Geneeskunde. 
Shiatsu biedt je een unieke ervaring: om je energie, en dus jezelf, in 
evenwicht te brengen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*Massage met kristallen klank schalen 

Een olie massage waarbij de kristallen klank schalen ondersteunend worden 

bespeeld om in nog diepere lagen te regenereren en te ont- stressen. 

Kristallen klankschaal therapie/massage helpt het energiesysteem te 

balanceren en het auraveld op te laden, te bekrachtigen. Het geeft zowel 

ontspanning als oplading in je energie, waardoor je gehele lichaam en geest 

meer in balans komt.  50 min. € 82 

 

 
 
 

*Raindrop massage 
 
Bij de Raindrop massage wordt er gebruik gemaakt van de Raindrop 
Technique. Dit is een revolutionaire behandelingsmethode die een hele 
krachtige werking heeft, maar juist heel zacht van behandeling is. Hierbij 
wordt vanaf ongeveer 15 centimeter hoogte essentiële olie op het lichaam 
gedruppeld, wat het gevoel van regendruppels geeft. Voordat de oliën op het 
lichaam worden gedruppeld wordt de Vitaflex techniek toegepast die de 
voordelen van de essentiële oliën versterkt. Door de Vitaflex techniek worden 
de reflexpunten gemasseerd waardoor er een krachtige impuls door het 
lichaam stroomt langs de zenuwbanen. Tussen de verschillende oliën door 
wordt met speciale vederlichte zachte energetische strijkbewegingen van de 
vingertoppen gewerkt, afgewisseld met diverse massage technieken. Het 
lichaam krijgt zo de gelegenheid om afvalstoffen af te voeren en de balans 
weer te herstellen.  

De behandeling is het beste te omschrijven als een aangename, weldadige en 
rustgevende belevenis!  50 min. € 85 



Annulering 

Annulering tot 12 uur voor de behandeling is kosteloos. Bij latere annulering 
brengen wij 80% van de behandelingsprijs in rekening. 
 
 

Reglement Sauna en Zwembad 
 
o Het gebruik van het saunabereik en wellness faciliteiten (zwembad en 

fitness) gebeurt op eigen verantwoording; u kunt de directie van hotel 
Klein Zwitserland niet aansprakelijk stellen. 

o Douchen voor en na sauna- en zwembadgebruik is vanuit hygiënisch 
oogpunt verplicht. 

o De sauna's zijn naaktbereik 
o Het dragen van badkleding is in het zwembad verplicht.  
o Gelieve op de saunabanken en alle ligbanken altijd een badhanddoek te 

gebruiken, deze zijn te vinden in het mandje naast de sauna 
o Leg nooit een handdoek over of op de ovens of stoompijp. 
o Neem geen dranken, literatuur of elektronische apparaten mee in de 

sauna 
o Elektronische apparaten zijn wegens privacy van de gasten niet 

toegestaan in het saunabereik 
o In geval van gezondheidsproblemen, raadpleeg uw arts alvorens gebruik 

te maken van de sauna 
o Er is geen toezicht in het saunabereik! Let op elkaar 
o Er is geen toezicht in het zwembad! (er worden wel beeldopnames 

gemaakt) 
o Kinderen tot 16 jaar mogen enkel onder begeleiding van een ouder het 

saunabereik betreden. 
o Onze gasten komen voor hun rust en ontspanning, gelieve hier rekening 

mee te houden! 
o Het gebruik van doucheschuim en/of shampoo is bij het zwembad niet 

toegestaan 
o Het zwembadwater is ca. 30° Celsius en 1,40 m. diep 
o Het is niet toegestaan in het zwembad met een bal te spelen, te duiken of 

van de rand te springen. 
o Kinderen tot 10 jaar mogen niet zonder begeleiding het zwembad 

betreden 
o Zonder zwemvaardigheid vragen wij u gelieve geen gebruik te maken van 

het zwembad 
o Team Klein Zwitserland is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of 

beschadigde goederen. 

 
Openingstijden  van onze Spa & Wellness La Perla 

 Geopend van 9:00u tot 18:00u (zondag gesloten) 
 

Reserveren bij de receptie 
 


