
 
 
 

BEHANDELOVERZICHT  
 

AROMATISCHE RITUELEN VOOR HET GEZICHT 
 

In een wereld gefocust op presteren, wordt zelfinzicht vaak overzien. Toch halen we 
ons herstel en vitale energie van binnenuit. Energie ligt bij de bron van schoonheid. 
De aromatische rituelen van Decléor nodigen u uit om deze energie terug te krijgen 
met natuurlijke actieve ingrediënten vol vitaliteit. 
 
Laat uw gedachte gaan, neem tijd voor uzelf, hervind uw sereniteit, voel uzelf goed, 
voel uzelf mooi, bezwijk aan een wellustige sensatie… 
 
 
AROMAPLASTIE RITUELEN  
Deze multivitaminebehandeling geeft een prettig gevoel, voedt en ontspant.  
Deze behandeling wordt afgestemd op uw huidtype.  
 
Duur: 1.15 uur    € 61,00 
Duur: 1.30 uur (inclusief extra gezichtsmassage)   € 70,00 
 
 
AROMA EXPRESS RITUELEN 
Weinig tijd? Deze Aroma Express behandelingen worden geformuleerd om maximum 
schoonheidsresultaten en welzijn in een minimum hoeveelheid tijd aan te bieden.  
 
• Aroma Discovery  
Geeft meer glans aan de huid en laat de huid stralen.     
  
Duur: 45 minuten    € 41,00 
 
• Aroma Teenager  
Een behandeling speciaal voor de teenager om de huid te zuiveren en te matteren. 
 
Duur: 45 minuten    € 41,00 
 
• Vitality for Eyes 
Een antiverouderende verzorging voor de ogen, die rimpeltjes en wallen vervaagt en 
een liftend effect geeft.        
 
Duur: 30 minuten    € 36,00 
 
• Energie Express 
Een behandeling exclusief voor de man. De huid wordt ontgift en verfrist.  
 
Duur: 45 minuten   € 41,00 
 
 



 
AROMA EXPERT RITUELEN 
 
• Hydra Floral 
Intens hydraterende en ontspannende behandeling. 
 
Duur: 1.15 uur    € 65,00 
Duur: 1.30 uur (inclusief extra gezichtsmassage)   € 76,00 
 
• Aroma Pureté 
Brengt de huid weer in balans, zuivert en verfijnt de huidstructuur. 
 
Duur: 1.15 uur    € 65,00 
Duur: 1.30 uur (inclusief extra gezichtsmassage)   € 76,00 
 
• Intense Nutrition 
Voedt intens, herstelt de vochtbalans en beschermt. 
 
Duur: 1.15 uur    € 65,00 
Duur: 1.30 uur (inclusief extra gezichtsmassage)   € 76,00 
 
• Harmonie Calm Intense 
Intens voedende en verzachtende behandeling. De huid komt tot rust. 
 
Duur: 1.15 uur    € 65,00 
Duur: 1.30 uur (inclusief extra gezichtsmassage)   € 76,00 
 
• Mommy2be  
Perfecte behandeling voor aanstaande moeders! Ontspannen en verzorgend! 
Duur: 1.15 uur    € 61,00 
 
• Aroma Lisse 
Bestrijdt en corrigeert expressierimpels en oneffenheden. 
Het maakt gladder en geeft glans aan de huid.  
 
Duur: 1.15 uur    € 65,00 
Duur: 1.30 uur (inclusief extra gezichtsmassage)   € 76,00 
 
• Prolagène Lift 
Bestrijdt alle tekenen van huidveroudering. 
Het Lift en verstevigd de huid.  
 
Duur: 1 uur    € 65,00 
Duur: 1.30 uur (inclusief extra gezichtsmassage)   € 76,00 
Duur: 2 uur (inclusief Prolagène handbehandeling)    
 
• Liss’age Excellence 
Geeft de huid vanaf 50 jaar meer volume en bestrijdt alle tekenen van 
huidveroudering. 
 
Duur: 1.15 uur    € 71,00 
Duur: 1.30 uur (inclusief extra gezichtsmassage)   € 81,00 
Duur: 2 uur (inclusief Prolagène handbehandeling) 
 
 



 
 
 
 
• White Bright Extreme+ 
Bestrijdt donkere vlekken en bevordert een meer gelijkmatige en heldere teint. 
 
Duur: 1.15 uur    € 65,00 
Duur: 1.30 uur (inclusief extra gezichtsmassage)   € 76,00 
 
 
 

AROMATISCHE RITUELEN VOOR HET LICHAAM 
 

Verzorgingsrituelen die een combinatie vormen van de kracht van de hand en de 
werkzaamheid van aromatische melanges, die speciaal zijn ontworpen om de huid in 
een weldadig gevoel te hullen. Uw huid wordt geheel ontspannen door de geurende 
werking van de essentiële oliën en duizenden kleine attenties die het ritueel 
begeleiden. Uw lichaam wordt door de werking van onze aromatherapie-specialistes 
getransformeerd 

 
 

AROMASSAGE RITUELEN 
 
• Aromassage 
Uitgebalanceerde ontspannende lichaamsmassage. 
 
Duur: 1 uur   € 62,00 
Duur: 30 min   € 35,00 
 
  
• Perfect Back 
Zuiverende rugbehandeling. De huid wordt diep gereinigd en gezuiverd en krijgt een 
mooie uitstraling 
 
Duur: 45 minuten   € 41,00 
 
• Soft Feet 
Een behandeling om vermoeide voeten te ontspannen. De huid wordt gevoed en 
zacht.  
 
Duur: 30 minuten   € 17,95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AROMA PAKKINGEN 
Deze behandelingen zijn gericht op ontspanning, stimulering, ontgiften of 
versteviging. U kan een keuze maken uit: 

 
 

• Perfect Slim Effect 
Deze behandeling bestaat uit een exfoliatie, een plaatselijke verzorging met 
afvoerende handelingen om de problemen van cellulitis te bestrijden. 
 
Duur: 1 uur    € 68,00 
    
 
• Red Island 
Voor een rijke zintuiglijke ervaring geïnspireerd door de levendige en unieke 
natuur op het eiland Madagaskar. Bevat een bodyscrub en een bodymassage met een 
houten stick. 
  
Duur: 1 uur   € 68,00 

 
 
ZONVERZORGINGSRITUELEN 
 
• Sunrise 
Voorbereidend zonverzorgingsritueel voor het gezicht en lichaam. 
 
Duur: 1.30 uur   € 74,00 

 
• Sunset 
Herstellend zonverzorgingsritueel voor het gezicht en lichaam. 
 
Duur: 1.30 uur   € 74,00 
 

 
 
 

 


