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De Oosterse
hamam: een
zeepritueel met
kamillezeep in
combinatie met
rustgevende
etherische oliën

Christmas
Hamam Spa
Treatment

Categorie

Christmas Hamam Spa Treatment
1. Hygiëne in de mond
Trakteer de klant bij binnenkomst op een Perilla Oil Swishing. De vetzuren van de
olie nemen in de mond aanwezige bacteriën op zodat de mond optimaal gereinigd
wordt. Na één minuut spuwt de klant de olie uit. Bacteriën in de mond, verhemelte,
tong en tanden zijn verwijderd.
2. Detox-siroop
Voordat de klant de stoomcabine betreedt, drinkt hij of zij een warme detox-siroop,
die het detox-proces tijdens het stomen in de stoomcabine stimuleert en waarmee
de klant extra afvalstoffen kwijt kan raken. De detox-siroop op basis van selderij,
rozemarijn, groene brandnetel, moerasspirea en jeneverbes stimuleert het natuurlijke ontgiftingsproces en verhoogt het energieniveau voor een goede darmflora.

Mitra Lagrand van La Mysore Cosmetics in Emmeloord en Bussum heeft speciaal
voor de feestdagen een body & mind lichaamsbeleving van twee uur samengesteld.
Laat je inspireren en bied optimale ontspanning aan je klanten terwijl je de gezondheid
stimuleert.
Complete lichaamsbeleving
Mitra: “De Christmas Hamam Spa
Treatment wordt gegeven in een
rustgevende Christmas pyramid
healing ambiance. Er heerst een
kerstsfeer met de energie van de
piramide die haar perfecte
geometrische vorm ontleent aan
de krachtige heilige geometrie van
het leven, de levensbloem of de
‘Flower of Life’. Door deze vorm
ontstaat er automatisch een
energetische verbinding met de
oerbron: de energiebron van
waaruit al het leven is ontstaan.”

“

26 FNV MOOI

De Christmas Hamam Spa
Treatment wordt gegeven in een
rustgevende Christmas pyramid
healing ambiance

3. Oosterse hamam
Na het stomen start het ritueel van de Oosterse hamam: een zeepritueel met
kamillezeep in combinatie met rustgevende etherische oliën. Denk hierbij aan de
zoete geuren van jasmijn, rozenbottel en mandarijn die warmte in het lichaam
brengen tijdens de koude dagen.
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4. Warm lichaamsmasker
Na het zeepritueel met een ontspannende rugmassage met rustgevende oliën
ontvangt de klant een warm lichaamsmasker met verwarmde kruiden en rozengeur.
5. Haarwassing
Nu volgt een haarwassing met ontspannende hoofdhuidmassage met 100%
Perzische natuurlijke wasgel met voedende en herstellende etherische oliën. Een
aantal ingrediënten in de Perzische wasgel zijn lavendel en Perzische gom, voor
glanzend haar en een ontspannen hoofdhuid.
6. Korsi treatment
Na de haarwassing geniet de klant van een warme infrarood Korsi treatment. Een
Korsi treatment is een ontspannende en rustgevende sessie, waarbij de klant
plaatsneemt op dikke, zachte kussens en de benen een infraroodbehandeling
ondergaan.

Extra tip
Serveer tijdens de Korsi treatment een
kop antioxidantthee op basis van roze
grapefruit, passievrucht, groene thee
en goudsbloem, en een frisse
fruitcocktail bomvol vitaminen,
eiwitten, noten en vruchten.
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