De rituelen van PUURR:
Bij elk ritueel begint de behandeling met
ontspanning en tijdens de behandeling
ontvangt u ook extra massages. Hiermee
onderscheid het ritueel zich van een
gewone gezichtsbehandeling.
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Er is zoveel keuze, daarom adviseren we
altijd eerst het Zen Ritueel en daarna in
overleg evt. een ander ritueel. Het is heel
leuk om eens iets anders te proberen. Er is
zoveel heerlijks te ontdekken in de rituelen.
Ook leuk om eens cadeau te geven !
Ieder jaar komt er een nieuw ritueel bij, dus
het aanbod blijft groeien.

Zen Ritueel


Ontspanning



Skin Improvement Ritueel


ontspanning en huidverbetering



Retreat Ritueel












90 min. € 77,50

ontspanning en boost voor spieren

intro masage met magnesium olie en
warme buidels met magnesium en lavendel
reiniging en peeling
vapozone (stoomapparaat)
onzuiverheden verwijderen
epileren van de wenkbrauwen
gezichtsmassage
extra massage met hydra stamps
(vocht boost)
masker en tijdens inwerktijd massage van voeten
met magnesium olie en warme buidels met
magnesium en lavendel
dagverzorging

90 min. € 77,50

ontspanning & wat op dat moment bij u past

Onbewust kunnen we het beste kiezen wat we op dat
moment nodig hebben. Er zijn vier kaarten waarvan u er
één kiest. Elke kaart staat voor een bepaalde manier van
behandelen.
Bij elk ritueel hoort een manier van werken, een geur en
soms een kleur en klank.
Guāng ritueel = licht (stevig)




105 min. € 87,50

intro massage met warme kruidenstempels
reiniging en peeling
vapozone (stoomapparaat)
acid peel (fruitzuur peeling)
onzuiverheden verwijderen
epileren van de wenkbrauwen
age serum met bindweefsel rollers/dermaroller
extra relaxing (lymfe drainage)
gezichtsmassage met Intensive Facial Oil
alginaat masker en tijdens inwerktijd
drukpuntmassage van voeten
dagverzorging












Ritueel Spiritueel


intro massage met warme kruidenstempels
reiniging en peeling
vapozone (stoomapparaat)
onzuiverheden verwijderen
epileren van de wenkbrauwen
extra relaxing (lymfe drainage)
gezichtsmassage met Jasmijn Zen Oil
masker en tijdens inwerktijd drukpuntmassage van
hoofdhuid, oren en voeten
dagverzorging












75 min. € 65,00

intro massage stevige rugmassage
gezichtsbehandeling
tijdens inwerktijd masker, massage met bergkristallen
van de voeten en scheenbenen en voornamelijk
knieeën

Rè ritueel = warm (rustig en zacht)





intro massage met rozenkwarts stenen van
voorhoofd, hoofdheid en oren
gezichtsbehandeling
gezichtsmassage combinatie van penselen &
rozenkwarts stenen
evt. tijdens inwerktijd masker luister meditatie

Lěng ritueel = koud (rustig en zacht)






intro massage rugmassage
relaxing nerve massage, heel zacht op
zenuwuiteinden
gezichtsbehandeling
gezichtsmassage combinatie van penselen en
manueel
tijdens inwerktijd masker oormassage

Hëi’án ritueel = donker (stevig en pittig)




intro massage met amethist stenen keuze uit: oren,
hoofdhuid, voeten, rug of schouder/nek
gezichtsbehandeling
gezichtsmassage met amethist stenen en manueel
tijdens inwerktijd masker voetmassage met
rozenkwarts stenen

Aroma Rhassoul Ritueel Detox













Ontspanning & ontgiftend

geur kiezen d.m.v. een geurreis
rhassoul rug scrub massage
rug pakking met folie
verwarmend of verkoelend
reiniging en peeling
vapozone (stoomapparaat)
onzuiverheden verwijderen
epileren van de wenkbrauwen
gezichtsmassage met gekozen geur olie
masker en tijdens inwerktijd heerlijke
hand/voet scrub
dagverzorging

Cupping Ritueel












90 min. € 75,00

Ontspanning & versteviging

intro rugmassage met cups
reiniging met cups
peeling
vapozone (stoomapparaat)
onzuiverheden verwijderen
epileren van de wenkbrauwen
gezichtsmassage met cups
masker
dagverzorging

90 min. € 75,00

