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Enkele arrangementen en massages van sauna WellDone

Luxueuze verwennerij
in stijlvolle huiselijkheid
Einde mei opende WellDone, een luxueuze privésauna in Kozen bij Hasselt, zijn
deuren. Er werd hard gewerkt om van de oude hoeve een wellnessparadijs te
maken en Els Herck, zaakvoerster, mag terecht trots zijn op het resultaat. We zijn
ervan overtuigd dat dit pareltje snel een trouw en uitgebreid cliënteel zal opbouwen want de troeven zijn talrijk.
Tekst: Bernadette Verdonck - Fotografie: WellDone

Your Moment arrangement
Een betoverende dag om nooit te vergeten
gepersonaliseerde behandelingen
• 4u gebruik van privé unit & faciliteiten
• gebruik van badlinnen
• slaatje zalm of pasta van het huis
• fles witte wijn
• gelaatsverzorging aangepast aan uw huidtype & oogverzorging Bio Optic
• massage Chakra Stone
• haarverzorging & brushing, make-up (dames) / hoofdmassage & afwerking (heren)
• inclusief mini-kit voor thuisgebruik
• 1 690 / 2 pers. (8u)
Luxe verwenarrangement “WellDone”
Creëert een zinderend feest voor lichaam en geest
• 3u gebruik van privé unit & faciliteiten
• gebruik van badlinnen
• fles Veuve Clicquot
• kaviaar met toastjes (10gr p.p.)
• gelaatsverzorging dames Cellabration, laat uw huid onderdompelen in een
fonkelend licht van evenwicht en rust
• gelaatsverzorging heren ManAge Your Skin, voor een extra portie ontspanning.
Zowel de celdeling als collageenopbouw wordt gestimuleerd zodat het ouderdomsproces vertraagd wordt.
• voetmassage voor de heren
• chakra stone massage
• 1 655 / 2 pers. (6u)
WellDone relaxatiemassage
Totale ontspanning voor lichaam en geest.
Duurtijd 60’: 1 65

PSG

Chakra Stone massage
De vulkanische stenen die gebruikt worden, stellen juwelenkistjes voor met frequenties, kleuren en warmte. Verwarmd en aangebracht op de chakrapunten van het
lichaam, geven ze trillingen door en laten energieën vrij die rust en welzijn inblazen. De invloed van de stenen verbindt zich met de Ayurvedische massage: de
langzame omhullende bewegingen heffen de spanningen van lichaam en geest
op en hebben een buitengewoon harmoniserend effect.
Duurtijd 90’: 1 84

W

anneer we aankomen aan de
hoeve, zijn we onder de indruk van de smaakvolle manier
waarmee het gebouw gerenoveerd werd.
Dat belooft voor de binnenkant. En ja, onze
verwachtingen worden helemaal ingelost:
de unit waarin we rondgeleid worden heeft
alles van een gezellige en luxueuze living.
Heel huiselijk en smaakvol. De wellnessfaciliteiten zijn discreet ingebouwd. Huiselijkheid was van bij het begin hét sleutelwoord
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voor Els Herck: “We wilden een sauna die
Engels, landelijk maar vooral huiselijk was.
Onze bezoekers moeten het gevoel hebben dat ze thuis zitten.” Daar is ze bijzonder goed in geslaagd. Het interieur is in de
populaire bruintinten maar het werkt wel:
de unit heeft stijl en straalt rust uit. Felblauwe accenten zorgen voor een levendige,
speelse toets. Els ging ver in het toepassen
van deze kleuraccenten: het zand van de
zandlopers, het licht in de sauna, de tegel-

tjes in het stoombad, de kaarsen, de fleece
dekentjes, de handdoeken… Allemaal
blauw. In de andere unit koos Els voor fel
oranje en ook daar past ze de kleur toe tot
in de kleinste details.

RESPECTVOLLE RENOVATIE
Het saunacomplex is ondergebracht in de
schuur van een oude hoeve. De originele
balken werden heel bewust behouden en
dat geeft het geheel een bijzonder cachet.

Chocolat massage
De massage die je vertroetelt! De cacaoboon -een bron van geluk- bevat antioxidanten en natuurlijke bestanddelen die een gunstig effect hebben op het hele
organisme. De ‘Chocolat massage’ geeft niet alleen een diepe rust en een gevoel
van totale ontspanning maar verzacht en voedt ook de huid.
Rugmassage (30’): 1 35
Massage (60’): 1 75

Tarieven Privé-sauna
Aantal volwassenen
			
1 tot 2			
3			
4			

2 uren
1 110
1 135
1 160

3 uren
1 155
1 180
1 205

4 uren
1 200
1 225
1 250

5 uren
1 245
1 270
1 295

6 uren
1 290
1 315
1 340
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“We wilden een sauna die Engels, landelijk maar
vooral huiselijk was. Onze bezoekers moeten
het gevoel hebben dat ze thuis zitten.”

PSG

delingen afgestemd worden op hoe jij
je die dag voelt of het luxearrangement
‘WellDone’ waar niet minder dan totale
ontspanning het doel is.
Of misschien maak je liever je keuze uit het
ruime aanbod massages en schoonheidsbehandelingen die WellDone voorziet.
De producten die het centrum gebruikt,
behoren tot de top: Dr Spiller biocosmetics, Ericson Laboratoire, Dermaquest en
Gerard’s. Een bewuste keuze van Els: “Ik
had 10 jaar een eigen kapsalon en ging
veel naar schoonheidsbeurzen. Dat ben
ik blijven doen en zo heb ik doorheen
de jaren enorm veel verzorgingsproducten getest tot ik die merken vond waar ik
écht tevreden over was. De merken die ik
koos, werken ook echt.” Krijg je van al
dat ontspannen trek? Dan heb je de keuze uit een assortiment koude en warme
hapjes, pastagerechten, snacks, etc. En
natuurlijk is op gastronomisch vlak eveneens veel oog voor detail.

“Mijn man en ik waren het meteen eens:
die balken moeten blijven,” vertelt Els.
“Maar de meeste sauna’s zijn kant en klare cabines en daar konden we niets mee
aanvangen. Dus hebben we zelf ramen op
maat laten snijden en ze tussen de balken
gemonteerd. Niet evident maar we zijn
blij dat we bij ons oorspronkelijke idee
gebleven zijn.”

VERWENNERIJ VOOR
BINNEN- éN BUITENKANT
Maar laten we de wellnessfaciliteiten
niet vergeten! Beide units hebben een
ruime sauna met zicht op de binnen- én
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buitenruimte waardoor er veel daglicht
binnenvalt. De temperatuur ligt rond 8590 °C maar kan aangepast worden aan
de wensen van de klant. Buiten is er een
zeer ruime spa, een stoombad en een
relaxhoek. De inloopdouche heeft 3 standen: massage, regendouche en waterval
zodat je na een saunasessie heerlijk kunt
afkoelen. Wat het geheel zo uniek maakt,
zijn de finesse en stijl waarmee alles is uitgevoerd. Een andere troef van WellDone
zijn zonder meer de thema-arrangementen die Els met veel creativiteit bedenkt.
Wat dacht je bijvoorbeeld van het ‘Your
Moment’ arrangement waar alle behan-

AFSLANKPROGRAMMA ‘WELL LINE’
Naast wellness kun je bij WellDone ten
slotte ook terecht voor voedingsadvies en
personal coaching. “We hebben onze eigen lijn ontwikkeld, ‘Well Line’,” zegt Els.
“Een volledige kuur met o.a. een koolhydraatblokker en shakes voor als je ‘gezondigd’ hebt. Natuurlijk is het de bedoeling
dat je je aan je programma houdt maar
een keertje gek doen, moet kunnen. We
staan onze klanten bij met advies en werken aan de motivatie.”

Welkom bij Wellness WellDone
2 privé-sauna complexen - wellness - voedingsconsulente

WellDone is een gezellige privé-sauna en wellnessoord,
gelegen in het rustige Kozen.
In een gerenoveerde hoeve met een landelijk karakter
treedt u binnen in een wereld van luxe en verwennerij.
Privé-sauna, Wellness & Beauty, massages
Onze schoonheidsspecialisten staan voor u klaar om u te
begeleiden in uw tocht naar totale rust en ontspanning.
6 dagen op 7 kunnen u en uw partner, familie, vrienden,
terecht bij privé-sauna WellDone voor een lichamelijke en
geestelijke verwenning. Donderdag is onze sluitingsdag.

Wellness WellDone

Wellness en privé-sauna WellDone
Ridderstraat 10
3850 Kozen
Tel. +32 476 09 59 44
info@wellness-welldone.be
www.wellness-welldone.be

Ridderstraat 10
3850 Kozen (Nieuwerkerken)
telefoon +32 (0)476 09 59 44
info@Wellness-WellDone.be
www.Wellness-WellDone.be

Openingsuren
Ma 9u00 tot 23u00
Di 9u00 tot 23u00
Wo 9u00 tot 23u00
Do sluitingsdag
Vr 9u00 tot 01u00
Za 9u00 tot 01u00
Zo 9u00 tot 01u00

