
BOUTIQUE ANDOR

Cadeauwinkel (gelegen achter Wellnesscenter Andor) met o.a.:
Verzorgingsproducten - Bellápierre mineralen make-up 

 Yankee Candle - WoodWick - Baïja - Moroccanoil 
Bomb Cosmetics - Victoria’s Secret 

Zonneproducten (Lancaster, Biosolis, Moroccanoil) - Parfum 
RainPharma - Silis - Go Dutch Label - Marc Inbane

Badefee - Miss Étoile - Katie Loxton - Hearts Designs
Les Senteurs Tropeziennes - Rose et Marius

WEBSHOP: www.boutiqueandor.com

Boutique Andor@Home: Boutique Andor komt naar jou 
thuis voor een leuke ladiesnight (of namiddag)!

Afslanking

Passief Afslanken
C-CAV PRO                                                                                                                  
1 Proefbehandeling  € 20
1 Behandeling (per zone) € 60
1 Kuur (6 à 8 behandelingen) € 320/€ 480 

BODYSCULPTOR 
1 Behandeling (relaxen/afslanken) € 60                                                                                                  
1 Kuur (12 behandelingen – eerste kuur) * € 595
1 Kuur (12 behandelingen – tweede kuur) * € 475                                                        
20 beurtenkaart (na eerste & tweede kuur) ** € 495
(*) Inclusief verzorgingsproducten & hygiënepakket (**) 1 jaar geldig 

Actief Afslanken
SLIMCAB / SLIMWALL                                                                                                    
Warmtecabine/muur waar je doelgerichte oefeningen in/voor uitvoert 
Maandelijks abonnement Slimcab € 55
Maandelijks abonnement Slimwall € 55

Cadeaubonnen
Verwen jezelf, een vriend(in), moeder en/of vader met een unieke 
cadeaubon van Wellnesscenter Andor! Bestel telefonisch of per e-mail 
jouw cadeaubon, zo sta je zeker niet voor een gesloten deur!

Gerheide 128 – 2490 Balen
Tel.: 0497 700 935

wellness.andor@telenet.be 

www.wellnessandor.com

VOLG ONS OP FACEBOOK & INSTAGRAM
En blijf op de hoogte van acties/kortingen/events



Wellness

Privé sauna – Formule 1 € 75
2u. voor 2 pers.
Binnenzwembad met waterval, jacuzzi, ligsauna of infraroodsauna,
relaxruimtes, buitenterras en self-service bar.

Privé sauna – Formule 2   € 100
2u. voor 2 pers.
Binnenzwembad met waterval, jacuzzi, ligsauna of infraroodsauna, Yin 
Yang Balneobad (UNIEK in Benelux!), Sweet Spa stoomcabine, icefall, 
relaxruimte, buitenterras en self-service bar.

Privé sauna – Formule 3 € 110
2u. voor 2 pers.
Binnenzwembad met waterval, jacuzzi, ligsauna, infraroodsauna, Yin 
Yang Balneobad (UNIEK in Benelux!), Sweet Spa stoomcabine, icefall, 
relaxruimte, buitenterras en self-service bar.

Inclusief badlinnen, badslippers, shampoo, bodylotion, haardroger & 
scrubzout.
Exclusief dranken (verkrijgbaar in de self-service bar)                     
Exclusief badjassen (€ 3 p.p.)
Per extra persoon: + € 25 / Per extra uur: + € 25

Arrangementen

20 min. gelaatsmassage € 22                            

30 min./ 60 min. ontspannende massage € 35/€ 60

30 min./ 60 min. kruidenstempelmassage € 40/€ 65 

Relax arrangement (65 min.) € 65
Voetmassage – scrub & pakking v/h lichaam – ontspannende massage.

Geurreis (Baïja / Moroccanoil - 65 min.) € 69
Hand- & voetmassage – scrub & pakking v/h lichaam – ontspannende 
massage (30 min.)

Geurreis Deluxe (Baïja / Moroccanoil - 80 min.) € 79
Hand- & voetmassage – scrub & pakking v/h lichaam – ontspannende 
massage (45 min.)

Arrangementen

Breakfast arrangement € 30
Broodjes, beleg, croissants, vers fruit, yoghurt en vers sinaasappelsap                                                                           

Fingerfood arrangement € 15/€ 25                                                                           
Gefrituurde hapjes of gemengde warme hapjes       
 
Tapas arrangement  € 20/€ 30
Gemengde koude en warme hapjes (klein / groot) 

Lunch arrangement € 10/€ 13
Kleine belegde broodjes (6 stuks / 10 stuks)     
                                 
Evening arrangement € 30 
Kaas-, vleesschotel of gemengde schotel         
                                                                                      
Fruity arrangement € 30 
Vers fruit met vers sinaasappelsap                   
                                                         
Champagne arrangement € 35 
Fles Champagne      
 
Massage arrangement € 65/€ 110 
(Duo) lichaamsmassage (30 min./60 min. – 2 pers.)        
              
À la minute te bestellen   
Kleine maaltijden (zie menu in privé sauna (pizza / spaghetti / …)

Deze arrangementen dienen minstens 24u op voorhand vastgelegd 
te worden.

Kinderparty € 25 per kind
Kinderchampagne bij aankomst.
Van 13:00u tot 17:00u.
Gebruik van het binnenzwembad met waterval & jacuzzi.
Gezichtsmasker & nageltjes lakken.
Gezonde fruithapjes – gefrituurde hapjes- daarna de keuze uit frietjes, 
hotdog, …
(minimum 6 kinderen).

Schoonheidssalon

Flashverzorging (30 min.) € 35
Gelaatsverzorging (60 min.) € 60
Gelaatsverzorging Anti-age (65 min.) € 70
Gelaatsverzorging Deluxe (90 min.) € 90 
Gelaatsverzorging Rainpharma (60 min.) € 75
Gelaatsverzorging Rainpharma (90 min.) € 100

Intraceuticals
Laat je huid instant stralen – Topper voor bruiden!
1 behandeling (50 min.) € 90

Andere verzorging
Basic manicure € 20                                                                                        
Verzorging van de nagels, lakken van de nagels, korte handmassage 

Gellak                                                                                                                                                
Gellak op handen (kleur) € 25
Gellak op voeten (kleur) € 25
Gellak verwijderen € 10
Manicure + Gellak € 40
Pedicure + Gellak € 45 

Pedicure
Basic pedicure € 25
Verzorging van de nagels, eelt wegsnijden en raspen, lakken van de 
nagels, korte voetmassage

Ontharingen                                                                                                    
Onze ontharingen worden met hars gedaan
Wenkbrauwen € 5
Wenkbrauwen + bovenlip € 8
Oksels € 10
Onderbenen + knie € 15
Benen volledig € 20

Verven wimpers & wenkbrauwen
Verven wimpers € 10
Verven wenkbrauwen € 10
Verven wimpers + wenkbrauwen € 18

Whitening tanden 
20 min. whitening € 79 

Make-up 
Dagmake-up € 15
Avondmake-up € 20
Workshop make-up € 25 p.p.


