
Gelaatsverzorgingen
Bij elke gelaatsverzorging wordt er steeds 
aandacht besteed aan de ogen, hals en decolleté.
Epileren van de wenkbrauwen is inbegrepen.

Phyto 5 
Energetische verzorgingen voor 
natuurlijke schoonheid en vitale energie 

Fresh up
kennismakingsverzorging voor wie Phyto 5 wil 
ontdekken.

Sensitive
aangepaste verzorging met licht- en kleurtherapie 
voor de hypergevoelige huid.

Phyto Men
essentiële verzorging voor mannen, diepgaande 
hydratatie en verfrissend reinigend comfort.

Harmony
uitgebreide verwenningsverzorging met 
lymfedrainage en licht- en kleurtherapie.

The elements
energetische verzorging met 5-kleurenmasker 
(hout, vuur, aarde, metaal, water) + lymfedrainage 
en licht- en kleurtherapie.

Ageless
doelgerichte verzorging voor de huid met 
ervaring. Werkt liftend, verstevigend en 
tonifiërend.  

Beauty forever
Ageless verzorging + bio-estetische lifting van de 
gelaatslijnen + specifieke oogverzorging tegen 
wallen en/of kringen + 5-kleurenmasker

Feeling good
belevingskuur waarbij de 5 elementen elk om 
beurt centraal staan en ondersteund worden met 
licht- en kleurtherapie + bio-estetische lifting 
van de gelaatslijnen en specifieke oogverzorging 
tegen wallen en/of kringen. Laat je gelaat opnieuw 
jeugdig stralen. De 5 elementen-serums voor 
thuisverzorging zijn inbegrepen.
week 1: hout
week 2: vuur
week 3: aarde
week 4: metaal
week 5: water

Germaine de Capuccini 
The Experts in Anti-aging

Timexpert Rides
anti-aging met drievoudige werking; die 
de contracties van de huid neutraliseert, de 
uitdrukkingslijnen opvult en de rimpels weer glad 
maakt. Botoxeffect!

Timexpert Lift(IN)
anti-aging voor meer stevigheid waarbij 
chirurgische liften worden nagebootst en zorgen 
voor een algemeen resultaat vanuit 3 vectoren van 
de verjonging: liftend, opvullend en aanspannend.

Timexpert SRNS
revolutionaire anti-aging verzorging voor de 
rijpere huid; herstelt het anti-stress vermogen 
en zorgt voor een unieke celvernieuwing met 
Epigenol. 

Massages
Relaxerende lichaamsmassage
ontspannende massage met heerlijke etherische 
oliën.  Geeft nieuwe energie voor lichaam en 
geest.

Rug- en nekmassage
massage met etherische oliën om spanningen op 
rug en nek te verlichten. 

Hot stone
massage met warme lavastenen en handen.  
De combinatie van technieken gaat diep in de 
spieren, neemt vele spanningen weg en zorgt voor 
ontgifting.

Hot stone rug- en nekmassage
massage met warme lavastenen en handen. 
Verlicht spanningen op rug en nek.

Body Shape massage
opwarmende massage op de probleemzones, 
verstevigt de huidcontouren. Ideaal ter aanvulling 
van afslank– en celluliteverzorgingen.
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enkel op afspraak

Natuurlijke schoonheid 

Behandelingen 
op maat 

Pure verwennerij 

Absolute beleving voor 
lichaam en geest



Verwenarrangementen
Full body oil 
+ hot stone massage & facial treatment
lichaamsmassage met warme lavastenen en 
handen en gelaatsverzorging Fresh up.

Neck and back oil 
+ hot stone massage & facial treatment
rug- en nekmassage met warme lavastenen en 
handen en gelaatsverzorging Fresh up.

Love your back
relaxerende rugmassage met energetisch 
5-kleurenmasker op de rug. Harmoniseert 
de energie van de spieren en werkt heel 
ontspannend.

Energizing treatment
energetisch voetbad, handmassage en 
gelaatsverzorging Fresh up.

Colour your day treatment
energetisch voetbad met lavendelvoetpakking,   
energetische verzorging met 5-kleurenmasker 
(hout, vuur, aarde, metaal, water) + lymfedrainage 
en licht- en kleurtherapie,  5-kleurenmasker 
“bloem” op de buik

Lichaamsverzorgingen
Phyto 5 
Energetische verzorgingen voor 
natuurlijke schoonheid en vitale energie 

Zijdezacht
lichaamsgommage bamboe lotus + 
lavendelkleipakking: heeft een harmoniserende 
werking op de meest subtiele energieën van het 
lichaam. 

Harmony
lichaamsgommage bamboe lotus + kleipakking 
met één van de 5 elementen (hout-vuur-aarde-
metaal-water).

Feeling Good
belevingskuur waarbij de 5 elementen elk om 
beurt centraal staan en ondersteund worden met 
licht- en kleurtherapie.
week 1: lichaamsgommage bamboe lotus +  
kleipakking metaal. Bij de eerste verzorging 
is eveneens de energetische lymfedrainage 

inbegrepen. week 2: hout - week 3: vuur - 
week 4: aarde - week 5: metaal  - week 6: water 

Energetische lymfedrainage + licht- en 
kleurtherapie

Body shape
opwarmende, verstevigende massage op de 
probleemzones, algenpakking, lymfedrainage 
+ licht-en kleurtherapie, afwerking met 
doeltreffende lichaamsgels. Ideaal ter aanvulling 
van afslank– en celluliteverzorgingen.

Kleuren
Wimpers
Wimpers (bij gelaatsverzorging)
Wenkbrauwen
Wenkbrauwen (bij gelaatsverzorging)

Ontharingen
Wenkbrauwen
Bovenlip
Kin
Wangen
Volledige benen 
Onderbenen
Bovenbenen
Armen
Oksels
Rug
Borst
Buik
Bikini

Pedicure
Voetverzorging + massage
Voetverzorging + lakken
Spoil your feet
energetisch voetbad, voetverzorging, 
lavendelvoetpakking

Manicure
Handverzorging + massage
Handverzorging + lakken

Wil jij in een rustige sfeer genieten 
van een weldoende verzorging  
of een ontspannende massage,  
dan ben je bij SenseBene aan het 
juiste adres. 

Op zoek naar een mooi geschenk?  
Een verwenbon! Leuk om geven en 
heerlijk om te krijgen.

De verzorgingen en producten geleverd door SenseBene 
zijn steeds gericht op welzijn en een esthetisch effect.  

Voor verzorgingen of producten met therapeutische / 
curatieve doeleinden neem je best contact met je arts of 
medisch gezondheidswerker.
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