


CARBON SENSE

Midden in de stad Genk op de 5de verdieping van het unieke Carbon Hotel 
vind je een oase van rust en sereniteit. Een heerlijke plek om “quality time” 
door te brengen, waar je even kan ontsnappen aan je agenda of wegduiken 
uit de drukte en de stress van het dagelijkse leven.

In dit trendy kader van 700 m² inspirerend design nemen wij je mee op een 
zintuiglijke reis of laat je je door professioneel geschoolde handen behan-
delen tot je weer helemaal goed in je vel zit. Beleving & resultaat zijn onze 
focus. Dit ervaar je dankzij het exclusief wellnessgevoel waarin zowel totale 
ontspanning, de prikkeling van al je zintuigen en ook de resultaatgerichtheid 
van de behandelingen centraal staan. Hier gaat het om échte huidverbete-
ring, het evenwicht tussen lichaam & geest en de heilzame totaalbeleving van 
échte wellness.

Carbon Sense biedt alles wat je nodig hebt voor je beauty, health, wellness en 
voor je exclusief selfness moment.



RELAX
EXPERIENCE



BADHUIS

2 Finse sauna’s | Turks stoombad | hamam | scrubzone | ijsfontein |tropische belevingsdouche 
| voetbaden | snooze room & relaxzone | terras | Sense & taste...

Toegang incl. badlinnen      €29
(badjas, slippers, grote en kleine handdoek)

REINIGINGSRITUEEL VOOR HEM & HAAR

Hamam bodyscrub met Kessa handschoen en zwarte zeep 25 min. €35
Vitalis bodyscrub met alpenkruiden Dode Zee zout  25 min. €35



MASSAGES VOOR HEM & HAAR

Rug-, nek -en schoudermassage  30 min. €45 
Lichaamsmassage   60 min. €85
By Vitalis Dr. Joseph
Hot / cold stone lichaamsmassage 60 min. €95
Hot candle massage   60 min. €95
Zwangerschapsmassage  60 min. €95



BODYWRAPS VOOR HEM & HAAR

By Vitalis Dr. Joseph          
Relaxerend of juist stimulerend. Een lichaamspakking heeft altijd een well-being effect.

Detox bodywrap          45 min. €65
Deze wellness klassieker met alpenklei heeft een verwarmende en reinigende werking,
stimuleert de doorbloeding en ondersteunt de stofwisseling.

Relaxing bodywrap          45 min. €65
Totale ontspanning voor de gestresseerde mens en de gevoelige huid. Aangepast aan 
het huidtype.

Vitality bodywrap          45 min. €65
Activerend met arnica en johanneskruid. Ideaal voor actieve mensen en sporters. 
Ontspant de spieren, bundelt de energie en vitaliseert het lichaam.



ARRANGEMENTEN VOOR HEM & HAAR

Hamam authentic ritual      
Entree tot het badhuis incl. badlinnenpakket, scrub met Kessa handschoen 
en zwarte zeep, schuimmassage, rassoul kleipakking en oliemassage (30 
min.) 

Full sense experience
Entree tot het badhuis incl. badlinnenpakket, scrub met Kessa handschoen 
en zwarte zeep, lichaamsmassage (60 min.), gelaatsverzorging (30 min.) en 
manicure. Dames krijgen als afsluiter make-up aangebracht.

Time for two
Entree tot het badhuis incl. badlinnenpakket, rug-, nek -en schoudermassa-
ge, gelaatsverzorging (60 min.)

 €150

 €249 incl. lunch bij Carbon Sense

 €269 incl. diner bij Restaurant Gusto

 €295 voor 2 personen



SKIN
EXPERIENCE



INTENSIEVE GELAATSVERZORGING

By Pascaud     
Wij maken de behandeling op maat. Aan de hand van uw huidconditie en 
uw wensten stellen wij de meest werkzame behandeling samen. Hierbij 
kunnen we gebruik maken van bijzondere massagetechnieken, diverse 
apparatuur, de krachtigste werkstoffen en technieken. Gewenste onder-
delen zoals wenkbrauwen epileren,bovenlip of kin waxen, wimpers verven 
kunnen onderdeel zijn van jouw gekozen tijdsblok.

30 min. €49
60 min. €95
90 min. €130



CONTOURING GELAAT

PascaudContour behandeling    
Ultieme anti-aging behandeling met het contour apparaat. Door 
de simultane combinatie van een bindweefselmassage, lymfe-
drainage, softlaser, led -en radiogolven biedt deze behandeling 
zichtbaar resultaat: een stevige, strakke en stralende huid.

Gezicht incl. peeling en marmatrix masker   €165
Hals incl. peeling en marmatrix masker   €150

6 behandelingen, 1 extra behandeling gratis



CONTOURING LICHAAM

PascaudContour behandeling    
Voor het verbeteren van de lichaamscontouren, verminderen 
lokaal vet, verwijderen van cellulite en het verstevigen van de 
huid.

Rug        €80
Bovenbenen, billen & heupen    €120
Armen       €95
Buik       €95

10 behandelingen, 2 extra behandelingen gratis



BEAUTY
EXPERIENCE



BEAUTY

Pedicure    €39
Manicure     €39
Gellak handen of voeten  €35
          Gellak verwijderen  €15
Make-up    €29



TIJDELIJKE ONTHARING 

Waxing by Depileve

Onderbenen of bovenbenen   €35
Volledige benen     €50
Bikinilijn     €25
Oksels      €25
Armen      €35
Rug of borst     €35



PERMANENTE ONTHARING 
IPL

Bovenlip     €25
Kin      €25
Wangen     €50
Onderbenen     €80 
Hele benen     €150
Bikinilijn     €50
Onderarmen     €70
Hele armen     €130
Borst      €70
Buik      €70
Schouders     €80
Rug      €130



Europalaan 38 3600 Genk +32 (0)89 322 922 info@carbonsense.be


