Jean-Luc onze Spa-Manager, Marine zijn assistente evenals onze schoonheidsspecialistes heten u
welkom in onze geklimatiseerde Spa, dubbele of enkele cabine, nagelbar, kruidentheesalon,
hydro-actieve massagetafel en Turks stoombad.
Onze Balneotherapie stelt u dynamische of zachte workshops voor, aangevuld met lessen door onze
coaches die tot uw beschikking staan.

Openingsuren Spa en Balneo
Vanaf de opening tot 14/06 en van 08/09 tot de sluitingsdatum
9u - 18u30
Van 15/06 tot 07/09
9u - 20u
Reservering Spa: +33 (0)7.86.67.07.68
www.spa-colombier.com
1052 Rue des combattants en Afrique du nord - 83600 Fréjus
Reservering Resort: +33 (0)4.94.51.56.01

De voorgestelde massages in ons aanbod van schoonheidsbehandelingen zijn manueel esthetische technieken en hebben
een ontspannend en niet-therapeutisch doel. De vertrouwelijke vragenlijst, die u wordt gevraagd in te vullen voor elke verzorging,
kunnen contra-indicaties opleveren en zullen uw geschiktheid voor de gewenste verzorgingen bepalen. Zwangere vrouwen en
personen met hartproblemen zijn niet toegelaten in het Turks stoombad of in de hydrojet workshops in de Balneotherapie.
Gelieve 15 minuten voor het uur van uw afspraak aanwezig te zijn, wij zullen u de producten van uw verzorging voorstellen.
De duur van de omschreven verzorgingen omvat: de ontvangst, de duur van het uit- en aankleden, de verzorgingen en/of
eventueel de douche. Voor uw veiligheid is het dragen van antislip sandalen in de Spa verplicht. Heren, wij vragen u om u
minimum 1 uur voor uw afspraak te scheren (gezichtsverzorging). Afspraak met kinesitherapeut of reflexoloog op aanvraag.
De verzorgingen kunnen niet gewijzigd, niet aangepast worden door de klant. De cadeaubonnen zijn op naam, kunnen niet
worden terugbetaald of gewisseld worden. Elke annulering van een verzorging zonder medische verantwoording of zonder
uurwijziging uitgevoerd binnen de 24u, kan geen verplaatsing of terugbetaling van de gereserveerde verzorging tot gevolg
hebben. Domaine du Colombier behoudt zich het recht voor zijn programma aan te passen, te annuleren of uit te stellen. 
De toegang tot de Balneotherapie is voorbehouden aan volwassenen, zwemshorts zijn niet toegestaan.

Oxygène

Een breed scala aan geselecteerde gekenmerkte verzorgingen voor uw ontspanning en welzijn. «Oxygène» is
een uitnodiging voor een reis door eeuwenoude parfums en rituelen. De producten van La Sultane de Saba werden
gekozen voor hun betoverende en magische geuren. U zal de verschillende natuurlijke aroma’s ontdekken,
afkomstig van bloemen en planten. Aan u de keuze.

Lichaamsverzorgingen
Japanse «KOBIDO» Massage
Massage van het gezicht, hals en hoofdhuid - 30 min

40€

40€

Deze verzorging biedt u een weldoende ontspanning van de rug en/of benen naar uw
wens.

Massage AMMA - 20 min

Ergonomische Fauteuil Massage.

			

60€

Metamorfose Massag - 55 min		

60€

Lichaamsmassage met koude en warme stenen - 50 min

60€

Californische massage - 60 min 			

65€

Ayurvedische massage - 60 min			

65€

Een energetische behandeling, het harmoniseren van het lichaam door toon en trilling.

Een verzorging die bestaat uit 3 delen voor een diepe ontspanning. De drukpunten die
uitgeoefend worden op hoofd en hals ontknopen de spanningen en worden gevolgd
door een gezichtsmassage die de spieren strakker en de rimpels minder zichtbaar
maakt.

Oriëntaalse massage - 30 min				

Geluidsmassage (Tibetaanse Bol) - 55 min		

20€

Voetreflexologie KENKOU - 50 min 		
Réflexologie Thaï - 50 min				

60€
60€

Diepgaande Bamboe Massage - 50 min		

60€

De warme oliemassage is een prikkelende ervaring voor de zintuigen en de geest.
Uw huid is weer heerlijk zacht en ontspannen.

Bamboe, soepel en krachtig, wordt gebruikt met geparfumeerde oliën: om de vitale
energie te stimuleren en om te strijden tegen de stress en vermoeidheid.

Stelt ons in staat terug te gaan naar het prenataal stadium, bevrijding van oude
herinneringen die onze persoonlijkheid vormen.

Thalgo - Een schok van temperaturen en elementen zorgen voor een perfecte
samenloop van sensaties.
Verschenen in de Verenigde Staten tijdens de jaren ‘60, deze niet-medische
massagemethode bevoorrecht de ontspanning en het welzijn door vloeiende
bewegingen en lange zachte massagestrelingen.

Deze verzorging van Indische afkomst zorgt ervoor dat het lichaam vrijgemaakt
wordt van giftige stoffen. Deze versterkt en ontspant eveneens uw spieren terwijl uw
bloedsomloop en lymfenstelsel worden verbeterd. Talrijke andere morele en fysieke
voordelen worden hiermee geassocieerd.

Lomi-Lomi massage - 60 min / 80 min

65€ / 80€

Deze verzorging van Hawaïaanse afkomst versterkt het lichaam door de 4 elementen
(lucht-aarde-water- vuur). De masseuse volgt met haar onderarmen het ritme van
harmonieuze muziek.

Thalgo

®

De Spa van Domaine du Colombier heeft voor u de wereldleider in ‘Thalassotherapie Resort & Spa’ gekozen.
De Thalgo cosmetica laboratoria zijn echte marine expertise om aan al uw wensen en verwachtingen te voldoen. Deze
producten bevatten geen parabeen, OMG, minerale oliën, propyleen, glycol en ingrediënten van dierlijke afkomst.

Gezichtsverzorging
Elke gezichtsverzorging bevat bij ons een reiniging, peeling, stoom op het
gezicht, massage, verwijdering van mee-eters, masker, handmassage en
dagcrème.
Schoonheidsritueel (alle huidtypes) - 50 min

60€

Verzorging tieners & jong volwassenen - 45 min 		

45€

Verzorging met collageen/hyaluronbehandeling - 50 min

65€

Versheid verzorging (man) - 60 min 			

65€

Deze verzorging op maat biedt alles wat u nodig heeft. Uw huid wordt weer aangenaam en
soepel voor een stralende tint.

Een diepe reiniging voor de jonge huid.

Anti-aging verzorging voor een gladde en stralende huid. Zichtbaar resultaat vanaf de eerste
verzorging.

Stimulerend en anti-aging voor een frisse en stralende tint.

Turks stoombad

Turks stoombad - 20 min 			
Turks stoombad 4 personen - privé - 20 min		

12€
40€

Onze Rituelen
Turks stoombad + Peeling met zwarte zeep
+ Zachte oliemassage - 60 min 			

60€

Turks stoombad + Peeling met zwarte zeep
+ Oriëntaalse massage - 80 min			

80€

Manicure en pedicure
Eenvoudige manicure				

30€

Volledige manicure				

35€

Eenvoudige pedicure 				

30€

Volledige pedicure			

39€

Vijlen, weken, het verwijderen van dode huid, polijsten, massage + nagellak

Eenvoudige manicure, peeling, masker en het aanbrengen van transparante
nagellak + nagellak

Vijlen, weken, het verwijderen van dode huid, polijsten, massage + nagellak

Eenvoudige pedicure, peeling, masker en het aanbrengen van transparante
nagellak + nagellak

Nagels lakken 					
French manicure 				
Semi-permanente nagellak			
Nail Art (versiering per nagel) 		
					

10€
15€
28€
1 €/ sticker
1,50€/ tekening

Specifieke nagelverzorgingen
Kunstnagels, gel... op aanvraag.

Epilaties
Wenkbrauwen
Lippen / Kin
Onder- of bovenbenen
Volledige benen
Oksels
Bikinilijn
Braziliaanse bikinilijn
Volledige bikinilijn
Armen

10€
7€
20€
25€
12€
20€
20€
30€
16€

Epilaties
Mannen
Wenkbrauwen
Neus / Oren
Borst
Rug
Schouders
Oksels
Onder- of bovenbenen
Volledige benen

Verven
Wenkbrauwen
Wimpers
Wenkbrauwen + Wimpers

12€
15€
25€

10€
8€
20€
20€
15€
15€
25€
32€

Hydro-Jet System France
Hydro-actieve massagetafel
®

Sessie						

20€/20 min

De Spa van de Colombier beschikt over één van de nieuwste innovaties van de
hydro-actieve massagetafel zodat u kunt genieten van de ontspannende en
drainerende functie in combinatie met de deugden van ionen, collageen (antiaging), aroma-, muziek- en chromotherapie.

Ontdekonzespecialeaanbiedingen
Een waaier van mogelijkheden werden voor u gekozen. 
Ter plaatse tot uw beschikking of op onze website.

Informatie en reserveringen: +33(0)7.86.67.07.68

Balneo
De Balneotherapie van Domaine du Colombier is een prachtig verwarmd watercomplex van 600 m² in een decor
van verre tropische eilanden. Verschillende hydrojets, anatomische waterzitbanken, rugmasserend vierkant,
voetgeisers, rechtopstaande spa, aquabike, aqua crosstrainer, aqua trekking, aquagym ruimte en 2 zwembanen
vormen één van de mooiste Balneotherapiën in Frankrijk. Coaches bieden u verschillende lessen aan om weer
in topvorm te komen. Een onderwaterstrand, een solarium en 2 verwarmde bubbelbaden, met uitzicht op het
zwembad, bieden u een adembenemend uitzicht over het kristalheldere water. Een cardio fitnessruimte
verwelkomt u tegenover het zwembad, in de schaduw van een mooie strohut. Deze prachtige omgeving zorgt
voor volledig comfort: ligbedden en een restaurant lounge bar.

Resort
Een exclusief park van 10 hectare met palmbomen, oleanders, pijnbomen...
Gelegen aan de Côte d’Azur tussen Cannes en Saint-Tropez, op 4.5 km van de fijne
zandstranden in de baai van Fréjus-Saint-Raphaël, stelt Domaine du Colombier,
een 5 sterren resort, luxueuze cottages, restaurants, dinner-shows en een
evenementenzaal aan u voor. Een schitterende Spa, een Balneo en de bijhorende
fitnessruimte verwelkomen diegene die op zoek zijn naar rust en ontspanning.
Een immense Lagune, 3600 m² stranden en verwarmd zoet water met een rivier,
glijbanen, waterspelletjes voor het plezier van jong en oud in een droomomgeving.
Een golfbaan met 18 holes, duikmogelijkheden, zeilen, tennis... en talrijke andere
activiteiten in de buurt van het domein.
Van Pasen tot oktober, voor een dag of weekend, voor uw vakantie of seminaries, zal
u van dit mooie domein kunnen genieten.

Voor meer informatie: +33(0)4.94.51.56.01

