Welkom bij de Wellnessboutique
van Landgoed De Wilmersberg
Pak je moment. Geniet van een massage,
een gezichtsbehandeling of relax in de
heerlijke Spa.
Jong of oud, geniet
van een ultiem
verwenmoment in
onze smaakvolle
Wellnessboutique.

Bij de Wellnessboutique van De Wilmersberg onderga je weldadige
gezichts- en lichaamsbehandelingen met de topproducten van
Oolaboo. Ook voor cosmetische hand- en voetverzorging van O.P.I.,
kun je terecht bij onze schoonheidsspecialistes.
Voor of na je behandeling kun je vrij gebruik maken van
het overdekte zwembad, de whirlpool, sauna, het Turks stoombad
en de infraroodsauna. Uiteraard liggen er een comfortabele badjas,
badslippers en zachte handdoeken voor je klaar.
Wij ontvangen je graag!

GEZICHTSBEHANDELINGEN
Oolaboo
Oolaboo is een nieuw Nederlands merk en werkt met producten die elkaar ondersteunen.
De huidverbeteringsproducten zijn ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande biochemici,
cosmetologen en dermatologen. Veel van de geselecteerde actieve ingrediënten in Oolaboo’s
huidverbetering komen van nature ook voor in onze voeding. Veel stoffen worden door de huid
opgenomen, dus hoe natuurlijker die stoffen zijn, hoe beter het is.
Oolaboo maakt van je gezichtsbehandeling een ware ceremonie...

Laat je verwennen!

truffle face ceremony

super foodies ceremony

Deze ceremony verbetert de conditie van
de huid direct, vermindert lijntjes en herstelt
het hydratatieniveau van de huid. Dit wordt
bereikt door het bestanddeel witte truffel.
Deze behandeling is inclusief epileren van
de wenkbrauwen.

De huid wordt overspoeld met voedende
en hydraterende ingrediënten.
Sleutelwoorden voor deze behandeling zijn;
voeden, beschermen en beleven. Met als
resultaat een frisse en gezonde uitstraling.

Behandeltijd
Prijs

75 minuten
€ 80,-

luxury face ceremony

Geniet van de
aandacht, kom
volledig tot rust
en vernieuw jezelf....

Behandeltijd
Prijs

50 minuten
€ 65,-

deep cleansing face ceremony

Door middel van de uitgebreide Skincare
collectie van Oolaboo stellen wij na analyse van
je huidtype een passende behandeling samen.

Door deze korte intensieve behandeling te
ondergaan wordt je huid optimaal gereinigd.
Met een fris en gezond uitziende huid als
resultaat.

Behandeltijd
Prijs

Behandeltijd
Prijs

50 minuten
€ 65,-

25 minuten
€ 35,-

Uitbreidingsbehandelingen
Wenkbrauwen epileren / wimpers en/of
wenkbrauwen verven / harsen kin, bovenlip
of wangen
1 onderdeel
€ 15,2 onderdelen
€ 25,3 onderdelen
€ 35,-

Genieten van wellness tijdens je verblijf op het landgoed / Persoonlijke aandacht / Culinair lunchen

aan het zwembad / Turks stoombad / Relaxen / Luxe behandelingen op basis van pure ingrediënten

...snuif de geuren
van lavendel en munt
en laat je meevoeren
en verwennen.

Onze wellnessboutique
biedt het decor voor
ultieme ontspanning...

Complete lichaamsbehandelingen / Binnenzwembad / Infrarood / Verwenarrangementen / Badjas,

slippers & handdoeken / Mooiste terras van Overijssel / Gym / Detox en yogaprogramma’s / Jacuzzi

LICHAAMSMASSAGES
my temple body massage
Een complete massage met als afsluiting hotpacks
op onderrug en schouders.
Behandeltijd
Prijs

55 minuten
€ 65,-

rug- nek- en schoudermassage
Wanneer je je rug en nek eens goed wil laten
ontspannen, is dit een heerlijke massage.
Inclusief hotpacks op onderrug en schouders.
Behandeltijd
Prijs:

25 minuten
€ 35,-

hot-stone massage
Geniet van een heerlijke massage met warme
afgeronde basaltstenen. De afvoer van afvalstoffen
wordt gestimuleerd en de doorbloeding
geactiveerd.
Behandeltijd
Prijs

50 minuten
€ 75,-

sportmassage
Heb je spieren die vastzitten, een pijnlijke
onderrug of een stijve nek? Geniet van een
intensieve massage die klachten zoals vastzittende
spieren kan verlichten.
Behandeltijd
Prijs
Behandeltijd
Prijs

25 minuten
€ 40,50 minuten
€ 70,-

Hand- nagel- voetbehandelingen van O.P.I.
Lichaamspakkingen en bodyscrub
lavendel - honingpakking
Lavendel werkt ontspannend en pijnstillend.
Honing herstelt, reinigt en stimuleert het genezingsproces van de huid (tevens geschikt bij zwangerschap).
Behandeltijd
Prijs

50 minuten
€ 65,-

sinaasappelpakking
De geur van sinaasappel geeft je energie.
Het werkt stimulerend en vochtafdrijvend.
Behandeltijd
Prijs

quick manicure

cosmetische voetverzorging

Je nagels worden in model gebracht, gelakt en
je krijgt een verzorgend handproduct van O.P.I.
aangebracht.

Ultieme voetverzorging inclusief het lakken
van je nagels.

Behandeltijd
Prijs

25 minuten
€ 35,-

gelcolor by O.P.I.

Een ontspannende en verzorgende behandeling
voor je handen, inclusief het lakken van je nagels.

Je favoriete kleur blijft twee weken perfect zitten.

Behandeltijd
Prijs

50 minuten
€ 50,-

green-teapakking

Behandeltijd
Prijs

50 minuten
€ 65,-

bodyscrub ceremony
Deze ceremony is speciaal ontwikkeld om de huid
over het gehele lichaam weer te laten stralen.
Laat je huid zijdezacht aanvoelen.
Behandeltijd
Prijs

25 minuten
€ 40,-

50 minuten
€ 50,-

relaxing treatment

50 minuten
€ 65,-

Green tea verwijdert toxines en zorgt voor
een ultiem gehydrateerde huid.

Behandeltijd
Prijs

Luxe behandelingen
op basis van pure
ingrediënten en vol
persoonlijke aandacht.

Behandeltijd
Prijs

45 minuten
€ 35,-

ARRANGEMENTEN

ALGEMENE INFORMATIE
super foodies arrangement
Ochtend of middag arrangement / Prijs € 135,-

Voor het ultieme onthaasten
reserveer je één van de aantrekkelijke
en zeer complete arrangementen.
Of wat dacht je van een meerdaags
arrangement? Wij informeren je
graag over de diverse mogelijkheden!
Kijk ook op www.wilmersberg.nl.

- Starten met een detox thee en iets (gezond) lekkers
- Oolaboo Super Foodies facial, inclusief Matcha tea
Behandeltijd 50 minuten
- Huidanalyse en advies voor thuis
- Green Tea pakking
Behandeltijd 50 minuten
- Een vers sapje (uit de slowjuicer) die bol staat
van antioxidanten en een fruitsalade
- Gehele dag gebruik van zwembad, jacuzzi,
Turks stoombad, sauna en vers fruit
- Badjas en slippers

Entreeprijzen
Hotelgasten van Landgoed De Wilmersberg kunnen tijdens
hun verblijf onbeperkt gebruik maken van de Wellnessboutique.
Wanneer je geen hotelgast bent, kun je gebruik maken van onze
Wellnessboutique indien je één of meerdere beautybehandelingen
bij ons reserveert. Gebruik van badjassen, slippers en handdoeken zijn inbegrepen. Losse entree: €17,50 inclusief handdoeken en
badjassen.

Openingstijden
De Wellnesboutique is alle dagen van de week geopend,
van 9.00 tot 18.00 uur. Wil je buiten deze tijden een behandeling?
Wij bespreken graag de mogelijkheden! Zwembad en SPA zijn
geopend van 7.00 tot 22.00 uur.

Reserveren

verwenarrangement

luxe verwenarrangement

Ochtend of middag arrangement / Prijs € 135,-

Dag arrangement / Prijs € 195,-

- Starten met koffie/ thee en iets (gezond) lekkers
- Oolaboo facial, passend bij het huidtype
inclusief handwas ritueel
- Huidanalyse en advies voor thuis
- My Temple Body massage
Behandeltijd 50 minuten
- Heerlijke lunch salade met verse jus
- Gehele dag gebruik van zwembad, jacuzzi,
Turks stoombad, sauna en vers fruit
- Badjas en slippers

- Starten met koffie/ thee en iets (gezond) lekkers,
- Oolaboo Truffle Face Ceremony
inclusief handwasritueel
- Huidanalyse en advies voor thuis
- My Temple Body massage
Behandeltijd 50 minuten
- Lichaamspakking
Behandeltijd 50 minuten
- Verse lunchsalade met verse jus
- Gehele dag gebruik van zwembad, jacuzzi,
Turks stoombad, sauna en vers fruit
- Badjas en slippers

Om tijdstip en behandeling van je voorkeur te kunnen garanderen,
raden wij je aan om vooraf te reserveren voor een beautybehandeling of massage. Dit kan bij de receptie van
De Wilmersberg, telefonisch via T 0541 585555 of per mail naar
info@wilmersberg.nl.

Cadeaubonnen
Ben je op zoek naar een leuk cadeau voor iemand anders?
Wij verkopen ook cadeaubonnen. Jij kent degene aan wie je de
bon cadeau doet het beste, dus je bent vrij om hier invulling aan
te geven. Je kunt een arrangement cadeau geven, maar ook een
diner, gezichtsbehandeling of een geldbedrag.
Wij sturen de cadeaubon graag naar je op, maar je kunt ook
langskomen bij De Wilmersberg om een cadeaubon te kopen.
Bel voor meer informatie met onze receptie: T 0541-585 555 of
mail naar info@wilmersberg.nl.

