“A complete sense of beauty, relax & wellness”

Midden in de stad Genk op de 5e verdieping van het Carbon Hotel vind je een
heerlijke plek waar je even kan ontsnappen aan je agenda of kan wegduiken
uit de drukte en de stress.
Wij bieden de exclusieve combinatie van luxueus genieten in een trendy
omgeving met de unieke mix van heilzame verzorgingsrituelen en vooruitstrevende hightech behandelingen voor gelaat en lichaam. Professionele
Experts in Skin & Body Care begeleiden u persoonlijk met efficiënt advies en
doeltreffende behandelingen. Beleving en resultaat zijn de sleutelwoorden
bij onze werkwijze.
Bovendien zijn wij gespecialiseerd in vitaliteitsprogramma’s die je algemeen
welzijn bevorderen en je weerbaar maken tegen de druk en de spanning van
het dagelijkse leven.
Eveneens serveren wij drankjes en lekkere gerechtjes om de verwennerij
helemaal compleet te maken!
Vanaf het moment dat je Carbon Sense binnentreedt, word je hartelijk
ontvangen in een oase van rust en sereniteit. Hier kan je genieten van quality
time die de geest tot rust brengt, het energiepeil boost en de innerlijke en
uiterlijke schoonheid bevordert.

Reservaties: +32 (0) 89 322 922, info@carbonsense.be

BADHUIS

Quality time in een oase van luxe en rust.
Hier ligt de focus op heilzaam ontspannen en terug op adem komen.
Goed voor jezelf zorgen terwijl de tijd even stilstaat.
2 Finse sauna’s / Turks stoombad / hamam / scrubzone / ijsfontein / tropische belevingsdouche/
voetbaden / snooze room & relaxzone / “City Spa” terras / Sense & taste / …
Toegang: Promotie: Exclusief badlinnen
Promotie: Inclusief badlinnenpakket

€ 19
€ 28

Toegang: “Different” hotelgast: Exclusief badlinnen
“Different” hotelgast: Inclusief badlinnenpakket

€ 15
€ 24

Huur badlinnenpakket: (1 badjas, 1 grote + 1 kleine handdoek en slippers)
Extra badlinnen: badjas € 5, grote handdoek € 3, kleine handdoek € 2, slippers € 2

€ 9

Badjas, handdoeken en slippers zijn verplicht.
Badkledij toegestaan (geen zwemshorts!).
Vouchers en promotiearrangementen: badlinnen niet inclusief.
Sense Arrangementen: badlinnen inclusief.
(Reguliere prijs badhuis: € 39 halve dag en € 69 ganse dag)

MASSAGES

Touch: soft / medium / strong

Massages hebben naast een spierontspannend, helend en anti-stress effect ook een gunstige invloed op het
immuunsysteem van het lichaam, activeren de bloedsomloop, ondersteunen de lymfestroom en de afvoer van
afvalstoffen. Bovendien verzorgen massages de huid en bestrijden de tekenen van veroudering en vermoeidheid.
Alle massages kunnen ook in duo uitgevoerd worden.

Rug-, nek- en schoudermassage:
Neemt stress en spanningen weg.

30 min.

€ 45

Chinese drukpuntmassage: Hoofd, nek en schouders.
Maakt blokkades in de schouders los, verlicht hoofdpijn en is ideaal bij migraine.

30 min.

€ 45

Ontspannende lichaamsmassage:
Total body relax.

55 min

€ 85

55 min.

€ 89

55 min.

€ 89

55 min.

€ 95

15 min.

75 min. € 105

45 min.

€ 27

€ 60

Hot & Cold Stone massage:
Intensieve body boost.
Warme Candle massage:
Aromatische geurbeleving.

45 min.

€ 69

Zweedse lichaamsmassage:
Diepe intensieve massage op de spieren.
Zwangerschapsmassage:
Liggend op de zij. Vanaf 3 maanden.

45 min.

€ 60

55 min.

€ 85

Voet- en onderbeenmassage:
Ontspant, verlicht en geeft een gevoel van welzijn.

15 min.

€ 27

30 min.

€ 45

Anti-cellulitis / bindweefselmassage en of lymfedrainage:
Ideaal bij vochtophopingen en afslankprogramma’s.
Aan te bevelen in combinatie met lichaamspakkingen.

30 min.

€ 45

45 min.

€ 60

HIMALAYA ZOUT MASSAGE:

Dankzij de rijkdom aan mineralen, oligo elementen en ionen is dit zuivere “oerzout” bijzonder
heilzaam voor zowel de huid als de luchtwegen en geeft het een boost aan het immuunsysteem.
Heeft een helend effect op problemen veroorzaakt door electrostress en negatieve invloeden
van het milieu. Deze behandeling is tevens bevorderend voor het mentale, emotionele en fysieke
welzijn.
Himalaya “Express”:
Reinigingsritueel met zoutscrub + heilzame zoutpakking + hydro relax bad.

60 min.

€ 85

Himalaya “Authentic”:
“Express” + extra een ontspannende, helende, warme zoutsteenmassage.

120 min.

€ 135

Himalaya “Dagprogramma”:
van 10.00 u tot 17.00 u € 195
Aanvang programma met een intake gesprek.
De Himalaya “Authentic” behandeling met het reinigingsritueel met zoutscrub + heilzame zoutpakking
+ hydro relax bad + ontspannende, helende, warme zoutsteenmassage worden afgewisseld met verschillende rustfases en een sessie in het badhuis. Inclusief lunch en gezonde versnaperingen in de namiddag.

TRANQUILLITY MASSAGE SYSTEM:

Ben je gestresseerd? Heb je slaapproblemen? Ben je voortdurend moe? Gebrek aan motivatie? Concentratieproblemen? Heb je een burnout? Heb je gespannen spieren in schouders en nek? Last van hongeraanvallen met voorkeur
tot zoetigheid? Heb je een doffe teint en voelt je huid gevoelig aan?
Als het hectische ritme van het dagelijkse leven hun tol eisen op je humeur en vitaliteit en je schoonheid aantasten,
dan is het tijd voor Tranquillity!
Speciaal gecreëerd om de 3 zintuigen te stimuleren. Het reukvermogen, de tastzin en het gehoor.
Voor een compleet gevoel van diepe rust en ontspanning van lichaam en geest.
Inclusief een Lifestyle en Skin Care Gids.
Tranquillity “Anti-Stress Massage”:

75 min.

€ 95

Tranquillity “Pro-Sleep Massage”:

75 min.

€ 95

Tranquillity “Dagprogramma”:
van 10.00 u tot 17.00 u
Aanvang programma met een intake gesprek met tips en advies.
De Tranquillity massage + heilzame bodyscrub + lichaamspakking “Grotta Giusti Spa Modder”
worden afgewisseld met verschillende rustfases en een sessie in het badhuis.
Inclusief lunch en gezonde versnaperingen in de namiddag.

€ 195

Well-being “Combi program 2 Dagen“ met overnachting:
€489
Dag 1: Himalaya “Dagprogramma”: van 10.00 u tot 17.00 u
Dag 2: Tranquillity “Dagprogramma”: van 10.00 u tot 17.00 u
Overnachting in een Carbon Style Wellness Kamer inclusief ontbijt.
Een luxueus verblijf in het 4-sterren Carbon Hotel. De rustige kamer met zicht op de daktuin, het heerlijke boxspring
bed en het persoonlijk instelbaar sfeerlicht dragen ertoe bij dat je helemaal tot rust komt en je batterijen weer zijn
opgeladen.

VITALITEITSMANAGEMENT
Exclusief bij CARBON SENSE CITY SPA

NIEUW!

Vitaliteitsmanagement: Coaching & well-being. Carbon Sense biedt tal van behandelingen, kuren
en well-beingsprogramma’s die burn-out- en stresspreventief werken, die je algemeen welzijn
bevorderen en je weerbaar maken tegen de druk en spanning van het dagelijkse leven.
De coaching gebeurt onder toezicht van een gecertificeerde coach.
De behandelingen en/of je programma worden “op maat” van je persoonlijke behoefte samengesteld.

RITUALS FOR BEAUTY & HEALTH
Rugscrub/-peeling:

10 min.

€ 15

Bodyscrub/-peeling:

15 min.

€ 25

Bodyscrub met stoombadsessie:
Ottomaanse hamam scrub met kessa handschoen en zwarte zeep.

25 min.

€ 35

HAMAM

Voor zuivering van lichaam en geest. Ottomaans hamam ritueel volgens de authentieke
voorvaderlijke tradities om lichamelijke en psychische ontspanning te activeren.
Versterkt het afweersysteem en geeft o.a. een positief effect bij infecties en spierpijn...
Hamam “Express”:
Reinigingsritueel (scrub) met kessa handschoen en zwarte zeep + zeepschuimmassage.
Hamam “Authentic Ottomaans”:
“Express” + extra een heilzame rassoul kleipakking 30 min + voedende oliemassage 30 min.
(De hamam prijs is steeds per persoon. Deze behandeling kan voor meerdere personen
gelijktijdig door 1 specialiste worden uitgevoerd)

60 min.

€ 85

120 min. € 135

LICHAAMSPAKKINGEN

Diverse behandelingen die uw persoonlijke behoeften doelgericht
aanpakken. Stimulerend werken op de energiestroom en de vitaliteit.
Voor een relaxed gevoel van comfort en algemene well-being.
Ideaal als kuur, ook aanbevolen in verschillende combinaties “op maat”.
Lichaamspakkingen:

55 min.
€ 65
Kuur: 5 + 1 GRATIS € 325

GROTTA GIUSTI SPA MODDER (modder uit de thermale grotten in Giusti, Toscane)
Spierverwarmend, remineraliserend, zuiverend en ontstekingsremmend. Therapeutische pijnverlichtende
en ontspannende behandeling met thermale modder voor spieren en gewrichten. Perfecte behandeling bij
stress en vermoeidheid. Geschikt tijdens de zwangerschap.
(Bevat: oa. bicarbonaat, sulfaten, chloride, magnesium, calcium, rijk aan 32 oligo elementen, …)
BAGNI DI PISA THERMALE MODDER (thermaal water uit de kuurbaden van Pisa)
Intensieve behandeling (rijk aan magnesium en calcium) met een ontgiftende, en anti-cellulitische werking.
De mix van essentiële oliën werkt drainerend en voert afvalstoffen af terwijl de Fucus- en Laminaria algen
(rijk aan jodium) een afslankende werking hebben.
Vermindert cellulitis, verfraait en remodelleert het silhouet en stimuleert de vetverbranding. Aanbevolen bij
alle soorten cellulitis. NIET GESCHIKT TIJDENS DE ZWANGERSCHAP.
AROMA THERAPY PAKKING (intensief koude effect)
Intensieve behandeling met essentiële oliën om cellulitis veroorzaakt door een slechte microcirculatie
en stagnatie van vocht te bestrijden. Vermindert oedeem. Geeft een onmiddellijke verlichting aan zware,
gezwollen en vermoeide benen. Verbetert de microcirculatie en stimuleert de vetverbranding dankzij de
cryotherapeutische werking. Ideale startbehandeling bij een kuur. NIET GESCHIKT TIJDENS DE ZWANGERSCHAP.
THERMOGENETIC ATTACK (diepe opwarmende, stimulerende werking)
Vermindert symptomen van cellulitis, verbetert de microcirculatie en stimuleert het metabolisme en de
vetafbraak waardoor het lichaam wordt geremodelleerd. Aanbevolen bij plaatselijke vetophopingen op buik,
billen en benen. (Bevat: oa. microalgen, cafeïne, carnitine (vetafdrijvend), aescin (ontstekingswerend), …)
NIET GESCHIKT TIJDENS DE ZWANGERSCHAP.
FIRMING MASK (cocooning pakking voor de huid)
Aanbevolen voor een droge en vermoeide huid. Heeft een helende, voedende en verstevigende werking.
Verbetert de elasticiteit, herstelt de vochtbalans en bestrijdt het verouderingsproces. Ontstekingsremmend.
Verbetert het uitzicht van striae (zwangerschapsstriemen). Maakt de huid weer stevig, soepel en zijdezacht.
Bijzonder aanbevolen tijdens de zwangerschap en na afslankkuren.
(Bevat: oa. biologische tamanu olie, zoete amandelolie, groene walnootextract,...)
SLIM IT (infrarood)
Bevordert de calorieverbranding (1400kcal/u). Stimuleert het metabolisme.
Pijnverlichtend bij artritis, reuma, spier- en gewrichtspijnen. Aanbevolen bij fybromyalgie, menstruatiepijn en
vermoeidheid. Maakt je fit en gezond. NIET GESCHIKT TIJDENS DE ZWANGERSCHAP.
ALLE BEHANDELINGEN KUNNEN MET EEN SCRUB EN/OF EXTRA AANGEPASTE MASSAGE GEÏNTENSIFIEERD
WORDEN VOOR EEN SNELLER EN DUURZAMER RESULTAAT.

GELAATSVERZORGINGEN: Voor haar & hem

Dankzij kwaliteitsmerken kunnen wij garant staan voor zichtbare en
voelbare resultaten met een absolute schoonheidsbeleving.
Bij elke verzorging krijg je: een uitgebreid reinigingsritueel met peeling
en/of scrub, massage, geconcentreerd serum, verzorgend masker,
epileren van de wenkbrauwen en een aangepaste final touch. Inclusief
een persoonlijke huidanalyse en professioneel advies om je efficiënt
te verzorgen@home.

GELAATSVERZORGINGEN “OP MAAT”

Een behandeling met [comfort zone] producten zal je ervaren als een unieke benadering van zorg en
aandacht. De werkwijze stemmen wij af op de conditie van je huid. Omdat deze niet altijd hetzelfde is,
hebben wij bij iedere behandeling een brede keuze uit diverse verzorgingslijnen om zo het allerbeste
resultaat te behalen.
Hydramemory: Basisverzorging, geschikt voor elke huid.
Diep hydraterende behandeling met vochtinbrengende en verzachtende werking.
Herstelt de vochtbalans en geeft een mooie, frisse en jeugdige uitstraling.

55 min.

€ 69

Skin Resonance: Voor de gevoelige huid.
Verzachtende, kalmerende, verstevigende en beschermende werking. Brengt de huid
opnieuw in balans. Aanbevolen bij roodheid, rosacea en broze haarvaten (adertjes).

55 min.

€ 69

Active Pureness: Voor de vette en onzuivere huid.
Herstelt het talg- en hydratatieniveau en brengt de huid opnieuw in balans.
Zorgt voor een cleane, frisse, heldere, zachte en egale uitstraling.

55 min.

€ 69

MSP: Microdermabrasie + Cold Laser + Polishing.
High Tech apparaat voor duurzame huidverbetering.
Reinigt diep, verfijnt de huidstructuur en maakt het gelaat helder, fris, glad en zacht.
Aanbevolen als intensieve kuur bij onzuivere huid, oneffenheden, acne littekens,
kraaienpootjes en rimpels.
Ideaal als kuur maar vooral ook als extra intensieve oppepbehandeling na ieder seizoen.

55 min.

€ 79

Combi Cocoon verwenritueel:
Waarom kiezen tussen een gelaatsverzorging of een massage als beiden kan.
Het expertteam verwent je extra met: een exclusief reinigingsritueel & een comfort
massage van gelaat, hoofd, nek, schouders en armen.
Voor een unieke beleving van schoonheid én well-being.

30 min.
55 min.

€ 49
€ 75

“Express”: Massage + mask in één.

30 min.

€ 45

Speciale extra’s bij gelaatsverzorgingen:
High Tech Care:
Christalpeeling, ultrasone of lichttherapie.
Collageen vliesmasker:
Eye Care:
Ideaal voor vermoeide, zwaar belaste ogen. Vermindert kringen en wallen. Lifting effect.

€ 15
€ 15
15 min.

€ 15

GELAATSVERZORGINGEN “ANTI AGING”:

Dankzij intensieve verzorgingsproducten en innoverende technieken kunnen we de
zichtbare tekenen van huidveroudering doeltreffend en duurzaam bestrijden. Schade
toegebracht door vrije radicalen, blootstelling aan zon, milieuvervuiling en biologische
veroudering worden grondig aangepakt. De exclusieve [comfort zone] anti-age
behandelingen stimuleren de celvernieuwing en de collageenproductie, verbeteren de
microcirculatie, herstellen de huidtextuur, verzachten fijne lijntjes, hebben een vochtinbrengende werking en zorgen voor een soepele, stevige, frisse en stralende huid.
Skin Regimen:
Voor zowel de jongere huid met de eerste tekenen
Inclusief collageen masker
van veroudering als de rijpe en vermoeide huid met
rimpels. Verfijnt de huidstructuur, vermindert fijne lijntjes
en rimpels en geeft een heldere, jeugdige en vitale uitstraling.

45 min.
55 min.

€ 55
€ 70

Double peel
Active Lift
Deluxe Lift

45 min.
55 min.
75 min.

€ 60
€ 79
€ 93

55 min.

€ 89

Sublime Skin:
Gebaseerd op de nieuwste techniek (Archi-lift° technologie)
die de huid van binnenuit herstelt door de 3 steunpilaren:
water, lipiden en proteïnen tegelijkertijd te stimuleren.
Doeltreffende anti-verouderingsaanpak, actief liftend
en intensieve celvernieuwing.
Geeft de huid opnieuw volume, veerkracht en stevigheid.

Mesoporatie:
High tech toestel voor het diep insluizen in de diepere huidlagen van hoogwaardige
concentraten met elektrische impulsen. Vult kraaienpootjes op en vervaagt de rimpels.
Geeft onmiddellijk meer volume en spankracht aan de huid. Voor instant lifting effect.

MAKE-UP: Met minerale make-up producten
Make-up:

€ 20

Bruids make-up / avond- en feest make-up / voor fotosessie:

€ 30

Make-up met advies 30 min:
(Gratis bij aankoop van make up producten vanaf 79 €)

€ 30

Verven van de wimpers:

€ 12

Verven van de wenkbrauwen:

€ 12

MANICURE & PEDICURE
Manicure: Vijlen, velletjes verwijderen, handcrème
Manicure Deluxe: Met extra handmassage, -masker,-scrub
Pedicure: Knippen, verzorging nagels, eelt verwijderen, voetcrème
Pedicure Deluxe: Met extra voetmassage, -masker,-scrub
Pedicure Medisch: met extra eeltpitten verwijderen en bij moeilijke voeten
Nagels lakken

30 min.
45 min.
30 min.
45 min.
55 min.

€ 29
€ 49
€ 29
€ 49
€ 55
€ 10

GELISH

3 weken lang perfect gelakte nagels. Flexibel, natuurlijk en uitzonderlijk mooi.
Bovendien is Gelish gemakkelijk te verwijderen zonder je eigen nagels te
beschadigen.
Gelish handen / voeten
Gelish handen + mini manicure
Gelish voeten + mini pedicure

€ 35
€ 45
€ 45

Supplement french
Gelish verwijderen

€ 5
€ 15

EPILEREN EN HARSEN: Voor haar & hem

Wij gebruiken hoogwaardige kwaliteitsharsen. Deze worden verwarmd en op
de huid aangebracht. Vervolgens verwijderen wij met een strip de hars samen
met de haartjes en de haarwortel. Zo krijg je een optimaal resultaat en een
cleane verzorgde look.
Gezicht

Wenkbrauwen
(epilatie met pincet voor een precieze vorm)
Bovenlip of kin
Supplement bovenlip of kin bij een verzorging
Harsen van het gelaat

Ledematen

Onderbenen of bovenbenen incl. knie
Volledige benen
Onderarmen of bovenarmen
Volledige armen
Abonnement: 10 + 1 gratis

€ 10
€ 10
€ 5
€ 25
€ 29
€ 39
€ 19
€ 29

Lichaam

Oksels
Bikinilijn
Bikinilijn brazilian
Bikini volledig
Schaamstreek man
Billen
Bilnaad
Buik
Borst
Buik + borst
Rug + schouders

€ 19
€ 19
€ 29
€ 39
€ 49
€ 30
€ 19
€ 28
€ 28
€ 35
€ 35

DEFINITIEVE ONTHARING MET IPL:

Weg met ongewenste haargroei! Nooit meer harsen, waxen, epileren of scheren! Vaarwel
geïrriteerde huid, stoppels en ingegroeide haartjes! Dankzij het IPL definitieve ontharingssysteem
ben ook jij snel en doeltreffend bevrijd van storende en ontsierende haargroei.
Naast een comfortabele, vrijwel pijnloze en veilige behandeling met een zichtbaar en duurzaam
resultaat kunnen wij je een hoogstaande kwaliteit en service garanderen.
Vanaf gemiddeld 8 behandelingen is 80-90 % van de haargroei reeds verdwenen!
Met 9 à +/- 14 behandelingen ben je volledig haarvrij!
Wij adviseren een behandeling om de 5 weken.

Ontharen lichaam

Oksels
Bikinilijn
Bikinilijn brazilian
Bikinilijn volledig (incl. schaamstreek)
Schaamstreek man
Balzak
Schaamstreek man volledig (incl. balzak)
Billen
Bilnaad

Ontharen ledematen
Bovenarmen
Onderarmen
Armen volledig
Handen (incl. vingers)
Vingers
Bovenbenen
Onderbenen (incl. knie)
Benen volledig
Voeten (incl. tenen)
Tenen

€ 39
€ 39
€ 59
€ 79
€ 59
€ 79
€ 99
€ 99
€ 59

€ 89
€ 59
€ 109
€ 39
€ 19
€ 109
€ 79
€ 149
€ 39
€ 19

Nek
Schouders
Onderrug
Rug (tot taille)
Borsten vrouw (incl. tepelhof)
Borst man
Buik vrouw
Buik man

€ 39
€ 89
€ 59
€ 129
€ 59
€ 89
€ 59
€ 69

Ontharen gezicht

Wenkbrauwen tussenstuk
Bovenlip
Kin
Kaaklijn (incl. Bakkebaarden)
Wangen (incl. Jukbeenlijn)
Baardlijn
Hals
Gehele gezicht
(excl. oorschelpen en hals)
Beharing kleiner dan een volledige zone,
vraag een prijs op maat.
Abonnement : 7 + 1 gratis

€ 19
€ 24
€ 19
€ 59
€ 59
€ 19
€ 39
€ 89

ARRANGEMENTEN
Total Make Over:
Gelaatsverzorging 55 min. met huidanalyse + manicure + pedicure + make up met advies
of voetmassage (voor de heren).
Quality Time:
Badhuis + badlinnenpakket + massage 55 min.

Zonder badhuis

€ 157 pp

Inclusief badhuis

€ 176 pp

-

€ 104 pp

Time for Me:
Time for You & Me:
Badhuis + badlinnenpakket + gelaatsverzorging 55 min. met huidanalyse + massage 45 min.

€ 129 pp
€ 258 2p

€ 148 pp
€ 296 2p

Sana Body:
Badhuis + badlinnenpakket + bodyscrub + lichaamspakking + massage 45 min.

€ 160 pp

€ 179 pp

-

€ 312 pp

€135 pp

€ 154 pp

Relax & Lunch:
Badhuis + badlinnenpakket + gelaatsverzorging 55 min. met huidanalyse + massage 55 min.
+ bodyscrub + 3 gangenlunch

-

€ 218 pp

Anti Burn-out “Dagprogramma”: van 10.00 u tot 17.00 u
Aanvang programma met een intake gesprek.
De Himalaya “Authentic” behandeling met reinigingsritueel met zoutscrub +
heilzame zoutpakking + hydro relax bad + de Tranquillity massage +
lichaamspakking “Grotta Giusti Spa Modder”
worden afgewisseld met verschillende rustfases en een sessie in het badhuis.
Inclusief lunch en gezonde versnaperingen in de namiddag.

-

€ 279 pp

Himalaya “Dagprogramma”: van 10.00 u tot 17.00 u
Aanvang programma met een intake gesprek.
De Himalaya “Authentic” behandeling met reinigingsritueel met zoutscrub +
heilzame zoutpakking + hydro relax bad + ontspannende, helende, warme
zoutsteenmassage worden afgewisseld met verschillende rustfases en een
sessie in het badhuis. Inclusief lunch en gezonde versnaperingen in de namiddag.

-

€ 195 pp

Tranquillity “Dagprogramma”: van 10.00 u tot 17.00 u
Aanvang programma met een intake gesprek.
De Tranquillity massage + heilzame bodyscrub + lichaamspakking “Grotta Giusti Spa Modder”
worden afgewisseld met verschillende rustfases en een sessie in het badhuis.
Inclusief lunch en gezonde versnaperingen in de namiddag.

-

€ 195 pp

Total Wellness Experience:
Badhuis + badlinnenpakket + gelaatsverzorging 55 min. met huidanalyse + bodyscrub
+ lichaamspakking + manicure + pedicure + massage 55 min.
Hamam Authentic:
Badhuis + badlinnenpakket + reinigingsritueel (srub) met kessa handschoen en zwarte zeep
+ zeepschuimmassage + een heilzame rassoul kleipakking 30 min. + voedende oliemassage 30 min.

Well-being “Combi program 2 Dagen“ met overnachting:
€489 pp
Dag 1: Himalaya “Dagprogramma”: van 10.00 u tot 17.00 u
Dag 2: Tranquillity “Dagprogramma”: van 10.00 u tot 17.00 u
Overnachting in een Carbon Style Wellness Kamer inclusief ontbijt.
Een luxueus verblijf in het 4-sterren Carbon Hotel. De rustige kamer met zicht op de daktuin, het heerlijke boxspring bed
en het persoonlijk instelbaar sfeerlicht dragen ertoe bij dat je helemaal tot rust komt en je batterijen weer zijn opgeladen.

Carbon Sense City Spa
Europalaan 38, 3600 Genk | +32 (0) 89 322 922
www.carbonsense.be | info@carbonsense.be
Gelegen op de 5e verdieping van het Carbon hotel.
Tegenover het station.
Lift van de Q-Parking naar de 5e verdieping.

Openingsuren:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Ontwerp en drukwerk door www.aranere.be

10u00 tot 19u00
10u00 tot 19u00
gesloten
10u00 tot 19u00
10u00 tot 20u00
10u00 tot 20u00
10u00 tot 18u00

