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Welkom bij Sense of Wellness!

sense of Wellness ontvangt u in een oase van rust, waar met passie en zorg uw 
moment van ontspanning gerealiseerd wordt. gun uzelf de gelegenheid om te 
ervaren wat de sense of Wellness behandelingen voor u kunnen betekenen. 

sense of Wellness biedt behandelingen aan voor zowel gelaat als lichaam. 
persoonlijke aandacht, passie voor de huid en oog voor detail staan borg voor 
de kwaliteit van de behandelingen. 

ik verwelkom u graag in mijn sfeervolle salon!

een ontspannen groet,

sense of Wellness
samantha schooten

Samantha Schooten



Letterfont: Gisha  
pantone 1: Hexachrome magenta U
Pantoon 2: 431 U

HEXACHROME MAGENTA U 431 U

SenSe of WellneSS elementS

een bijzondere beleving

Wenkbrauwen epileren   € 8,50

Wenkbrauwen epileren en verven € 15,00

Wenkbrauwen of wimpers verven € 8,50

Wenkbrauwen en wimpers verven € 15,00

bovenlip harsen    € 8,50

kinkaaklijn harsen   € 8,50

bovenlip en kinkaaklijn harsen  € 15,00



SenSe of WellneSS face

cenzaa Impressions  (+/- 60 min) €42,50
behandeling met geurreis, reiniging, milde peeling, massage, masker en dag- of 
nachtverzorging.

cenzaa moments  (+/- 90 min) €65,00
behandeling met geurreis, voetenbad, reiniging, dieptereiniging, meerdere 
massages & maskers, dag- of nachtverzorging.

cenzaa & more   (+/- 120 min) € 85,00
Heerlijk ontspannende behandeling als Cenzaa moments, maar met extra 
voetmassage met warme kruidenbundels. Tevens optimale huidverbetering door 
bindweefsel-massage, ampul en botuline masker.

cenzaa therapeutic  (+/- 30 min) € 30,00
Huidverbeterende behandeling van gelaat; reiniging, fruitzuurpeeling, 
bindweefselmassage, ampul en botuline masker. Wordt per huidtype aangepast. 
in kuurverband het beste resultaat.

cenzaa Seasons  (+/- 90 min) € 72,50 
een bijzonder ontspannende gelaatsbehandeling aangepast aan het seizoen.



een unieke droomreis
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SenSe of WellneSS Body 

cenzaa Stone feelings  (+/- 60 min) € 45,00
    (+/- 90 min) € 65,00
een droomreis waar diverse culturen samensmelten. de combinatie van deze 
massagetechniek en de warme Hot stones zorgen voor een gevoel van diepe 
ontspanning. de aangename warmte en heerlijke geuren laten u weg dromen. 



cenzaa Hawaiian feelings (+/- 60 min) € 45,00     
    (+/- 90 min) € 65,00
een droomreis naar Hawaï waar deze massage zijn oorsprong kent. deze bijzondere 
lichaamsmassage met het zachte gedeelte van de onderarmen activeert het 
lymfesysteem, stimuleert de bloedsomloop en laat stress en spanningen verdwijnen.

cenzaa Himalaya feelings (+/- 60 min) € 45,00
    (+/- 90 min) € 65,00
een droomreis naar de Himalaya, waar van oudsher lichaam en geest worden 
gereinigd. door de intensieve werking van de warme kruidenbundels dringt de 
warmte diep door in de spieren en verlicht spanningen. deze massage heeft tevens 
een licht scrubbend effect.

cenzaa Jaipur feelings  (+/- 60 min) € 45,00     
    (+/- 90 min) € 65,00
een droomreis naar india, waar de eeuwenoude levensleer van ayurveda haar 
oorsprong kent. door warme, gladde edelstenen wordt u ondergedompeld in 
positieve energie, door de ayurvedische elementen voelt u zich herboren en 
komt u in balans.

cenzaa Siwa feelings  (+/- 60 min) € 45,00     
    (+/- 90 min) € 65,00
een droomreis naar de oases in egypte waar reiniging en ontspanning een 
belangrijke rol spelen, de traditionele ingrediënten vanuit het oude egypte zijn de 
basis voor de siwa Feelings. een lichaamsbehandeling waarbij het lichaam wordt 
gescrubd en wordt verpakt in een kruidenpakking.



neem voor meer informatie 

of het maken van een afspraak 

telefonisch contact op of kijk op de 

website www.sense-wellness.nl

WIlt u ook  
HeerlIJk ontSpannen?

drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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06 230 442 83
info@sense-wellness.nl
www.sense-wellness.nl

Tel:
email:
site:

sense of Wellness 
arend baanstraat 53
7461 ds rijssen


