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U W  U L T I E M E  R E I S  N A A R  W E L Z I J N

Retreat staat symbool voor een zintuiglijke reis naar ontspanning en heling.

Gevestigd op een charmante plek in het hart van Rotterdam, biedt Retreat een oase van rust 
waar u zich kunt terugtrekken uit de dagelijkse drukte. Hier geniet u van een doordacht scala 
aan effectieve en weldadige behandelingen, samengesteld voor alle huidtypen en gebaseerd 
op de meest voorname cosmeticahuizen.

Onze gezichts- en lichaamsbehandelingen zijn stuk voor stuk ontwikkeld om het natuurlijke 
evenwicht van lichaam en geest te optimaliseren.

Het zorgvuldig gekozen team van experts maakt de persoonlijke aandacht bij Retreat 
ongeëvenaard. Gebruikmakend van zowel beproefde oosterse als westerse methoden en 
ingrediënten stemmen zij de behandelingen persoonlijk met u af. Hierbij worden individuele 
behoeften geïdentificeerd en middels doelgerichte methoden en technieken behandeld. 

Uw welzijn wordt op deze manier een comfortabele route richting verbetering, herstel en rust.
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Royal FeRn
De Koningsvaren, een oeroude plant die zorgt voor 
effectieve bescherming en herstel, staat centraal. 
Dankzij gerenommeerde chemici heeft anti-aging 
expert Dr. Timm Golueke het enorme potentieel van de 
Koningsvaren ontdekt; antioxidanten beschermen tegen 
huidveroudering, herstellen schade en stimuleren de 
vorming van collageen. De reeks zeer geconcentreerde 
verzorgingsproducten werkt doeltreffend en voelt 
weldadig. Bij Retreat is Royal Fern’s Aqua Diamond 
Peel een ongekend doelmatig apparaat dat helpt bij het 
verfijnen van de huid, het egaliseren van de teint en het 
stimuleren van celregeneratie. 

DR. Jackon’s
Voor eenieder die graag bewust wil omgaan met het milieu 
zonder daarbij aan kwaliteit in te leveren: Dr Jackson’s 
100% organische producten en gezichtsbehandelingen zijn 
gebaseerd op enkel natuurlijke bestanddelen en remedies. 
De status quo van Dr Jackson’s ecologische voetafdruk is 
uniek binnen de branche. Samen met Dr Jackson’s hebben 
onze therapeuten Retreat’s ultieme gezichtsbehandelingen 
gecreëerd. De holistische behandelingen worden 
gekenmerkt door een zichtbaar sprankelender uitstraling 
van uw gezichtshuid en een kalmering van huid en geest.

Malin+Goetz
Malin+Goetz is geliefd vanwege de no-nonsense 
huidverzorgingsoplossingen, met name voor de gevoelige 
huid. De producten werken zowel zachtaardig als effectief 
voor elk huidtype. Op basis van aminozuur- en botanische 
vetzuurtechnologie worden natuurlijke ingrediënten 
gecombineerd met geavanceerde technologieën, zonder 
luxe op te offeren.
Het eenvoudige twee-stappenregime voor zowel gezicht, 
lichaam als haar wordt naar behoefte aangevuld met 
persoonlijke, essentiële toevoegingen. Een Malin+Goetz 
gezichtsbehandeling kan getypeerd worden als 
ongecompliceerd, vlot en doeltreffend.

lola’s apothecaRy
Welzijn begint bij het goed zijn voor jezelf en gaat 
gepaard met een continue ontwikkeling van persoonlijke 
doelstellingen. De reis naar verbetering en balans in 
wellness is een expeditie waar Lola’s Apothecary perfecte 
ondersteuning bij kan bieden. Dankzij de handgemaakte, 
natuurlijke en heerlijk ruikende producten wordt 
ontspanning een totaal nieuwe ervaring. Natuurlijke 
schoonheid en een goed welbevinden komen samen bij de 
holistische visie van Lola’s Apothecary en de aromatische 
lichaamsbehandelingen van het label bij Retreat.

R E T R E A T  R E P R E S E N T S

5



retreat autograph experiences

6



R E T R E A T

Royal FeRn signature aqua 
diamond facial peel

Deze signature gezichts-
behandeling van Royal Fern 
combineert de Regenerate Aqua 
Diamond Peel gezichtsbehandeling 
met de speciaal door Dr Timm 
Golueke ontwikkelde, intensief 
liftende sculpting massage. 

Een zorgvuldige en dynamische 
massage die zorgt voor een 
onmiddellijk verstevigend en 
liftend resultaat. Dit werkt diep 
door in de drie huidlagen waardoor 
blok¬kades worden gereduceerd 
en collageenvorming gestimuleerd. 
Het afsluitende Hydra Firm Intense 
Mask versterkt de effecten van deze 
ultieme Retreat behandeling.

Meer informatie op pagina 11

R E V O L V E

RetReat’s bespoke dry 
needling therapy

Door middel van zeer kleine, 
steriele naaldjes die vibrerend in 
de huid worden geplaatst, worden 
krachtige werkstoffen diep in de 
huid gebracht. Het natuurlijke 
herstelproces van de huid wordt 
geactiveerd waardoor de aanmaak 
van collageen en elastine wordt 
gestimuleerd.

De behandeling ter verbetering van 
de verouderde- en zon beschadigde 
huid, wordt uitgevoerd door onze 
ervaren huidtherapeute. Dry 
needling helpt bij (acné)littekens, 
rimpels en lijntjes in gezicht en 
decolleté, verhelpt een grauwe huid 
of verslapte huid en vervaagt striae 
& striemen.

Meer informatie op pagina 18

R E - E N E R G I S E

RetReat’s exfoliating 
steaming towel massage

Ervaar het comfort van stomend 
warme handdoeken in de 
rustgevende omgeving van 
Retreat. Uw spieren en geest 
worden in een diepe staat van 
ontspanning gebracht door 
het gebruik van spanning 
verlichtende oliën. 

Spierspanning en pijn worden 
verlicht dankzij de warmte van 
deze massage. De doorbloeding 
van de huid wordt gestimuleerd 
en uw diepere huidlagen worden 
bereikt door de warmte, damp 
en verkwikkende oliën afgestaan 
door de stomende handdoeken.

Meer informatie op pagina 23
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R E F R A M E

DR Jackson’s holistic face and back treatment

Ontspan en ervaar het therapeutische effect van deze 
uitgebreide holistische behandeling, speciaal ontwikkeld 
voor Retreat. De curatieve en natuurlijke benadering 
van Dr Jackson’s is merkbaar in alle stadia van deze 
behandeling, die naast het gezicht ook op de achterkant 
van de torso is gericht. 

Met de beste ingrediënten die de natuur te bieden heeft 
brengt deze zuivere, verstevigende en diep-reinigende 
gezichtsbehandeling het gelaat tot rust. Dankzij de 
heilzame ingrediënten zorgt ook de opvolgende 
ontspannende scrub en massage van de rug voor een  
pure ontspanning.

Resultaat Diep reinigend, brengt evenwicht en voert 
afvalstoffen af.

90 Minuten

R E P L E T E

DR Jackson’s holistic facial treatment

Deze Dr Jackson’s 100% natuurlijke gezichtsbehandeling 
werkt betoverend en oplossingsgericht. Verstevigende 
plantextracten revitaliseren en stimuleren de overbelaste 
huid. Het helende effect van de ingrediënten resulteert in 
een langdurig gezonde huid met een egale teint.  

Door een nauwkeurige reiniging van de huid wordt deze 
gekalmeerd en ontdaan van onregelmatigheden. Dankzij 
speciaal ontwikkelde zachte penselen wordt vervolgens 
het gelaat subtiel gestimuleerd en dieper gereinigd. 
De patroonmatige penseelstreken zorgen voor een 
verrukkelijke ontspanning.

Resultaat Draagt bij aan vermindering van roodheid, 
werkt stress verlagend en intens hydraterend.

60 Minuten
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R E T R E A T

Royal FeRn diamond facial plus sculpting massage

Deze signature gezichtsbehandeling van Royal Fern 
combineert de Regenerate Aqua Diamond Peel 
gezichtsbehandeling met de speciaal door Dr Timm 
Golueke ontwikkelde, intensief liftende sculpting 
massage. 

Een zorgvuldige en dynamische massage die zorgt voor 
een onmiddellijk verstevigend en liftend resultaat. Dit 
werkt diep door in de drie huidlagen waardoor blokkades 
worden gereduceerd en collageenvorming gestimuleerd. 
Het afsluitende Hydra Firm Intense Mask versterkt de 
effecten van deze ultieme Retreat behandeling.

Resultaat Verbetert de teint en textuur van de huid, 
vermindert het effect van externe invloeden op het gelaat 
en geeft een collageenboost.

90 of 4x90 Minuten

R E G E N E R A T E

Royal FeRn signature aqua diamond facial peel

De gepatenteerde Aqua Diamond Peel van Royal Fern 
regenereert en verbetert de structuur van de huid 
met een duidelijk egalere huid als resultaat. Deze 
behandeling verhoogt de productie van jonge huidcellen 
van binnenuit. De actieve ingrediënten in de Royal Fern 
producten worden zowel tijdens als na de behandeling 
aangebracht, waardoor deze een bijzonder langdurig 
effect hebben.

De intense dieptereiniging wordt op nauwkeurige wijze 
uitgevoerd en aangepast aan de conditie en gevoeligheid 
van de huid. Dankzij de werking van de zachte 
luchtomwentelingen en het vacuümeffect, wordt de huid 
gestimuleerd en geëgaliseerd. Het phytoactive Royal Fern 
serum wordt daarbij effectief in de huid ingesloten.
Retreat adviseert voor een langdurig resultaat een traject 
van vier Regenerate behandelingen.

Resultaat Vermindert het effect van externe invloeden 
op de huid, stimuleert de aanmaak van collageen en 
regenereert de huid.

60 of 4x60 Minuten
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R E D E F I N E

natuRa bissé ‘the essential shock’ facial

Een aanrader voor eenieder die de tand des tijds wil 
uitdagen en zichtbare tekenen van veroudering wil 
verminderen. Denk hierbij aan rimpels en een slappere, 
droge of matte huid. Deze krachtige en herstellende 
gezichtsbehandeling werkt dankzij de hoge concentratie 
regeneratieve ingrediënten perfect op de verbetering 
van de huidstructuur. 

Deze gezichtsbehandeling herdefinieert de contouren van 
uw gezicht met een verrassend opmerkelijk en onmiddellijk 
liftend effect. De bijbehorende remodelling-massage en 
het masker bevorderen het resultaat. Uw huid voelt als 
herboren, oogt stevig en rimpels zijn vervaagd.

Resultaat Verbetert een oneffen huid, laat het gelaat 
stralen en werkt anti-aging.

75 Minuten

R E C A P T U R E

natuRa bissé vitamine c boost facial

Een citrus aromatherapie ritueel met rijke texturen voor 
een stralende huid. Deze ontspannende ervaring brengt 
helderheid en stevigheid naar de huid en prikkelt uw 
zintuigen. 

Natura Bissé’s Soufflé Mask hydrateert en stimuleert de 
collageenproductie én brengt energie uit vitamine C in uw 
huid. Met de buitengewone kwaliteiten van antioxidanten 
wordt zelfs de meest vermoeide huid hersteld, waarna een 
volledig gehydrateerde huid wordt onthuld. 

Resultaat Diep ontspannend, verhelderend, hydraterend 
en ter verfijning van fijne lijntjes.

60 Minuten
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R E J U V E N A T E

natuRa bissé ‘the diamond life infusion ritual’

Deze revolutionaire behandeling heeft een uitermate 
verjongende werking dankzij het aanpakken van de 
vier belangrijkste factoren die de leeftijd van de huid 
typeren. Al na één sessie herdefinieert deze behandeling 
uw gezichtscontouren en verbetert de huidstructuur, 
waardoor rimpels en expressielijnen vervagen.

Na een dieptereiniging wordt een reeks liftende en 
ontspannende massagetechnieken gebruikt die zorgen 
voor ontspanning van de mimiek. Het aanvullend gebruik 
van effectieve producten zorgt voor een optimale 
huidconditie en lifting van de huid. 

Resultaat Regenereert de huidcellen, geeft een diep 
gevoel van ontspanning en creëert een zijdezachte huid.

90 Minuten

R E N E W

natuRa bissé diamond cocoon experience

Blaas uw huid nieuw leven in met deze intensieve en 
probiotische gezichtsbehandeling. De Diamond Cocoon 
Experience is een revitaliserende detox voor lichaam 
en geest. Dankzij een infuus van krachtige ingrediënten 
die worden aangebracht middels verschillende 
massagetechnieken krijgt de huid een sublieme, 
hernieuwde gloed. 

Deze innovatieve behandeling is gebaseerd op drie 
pijlers: versterking, bescherming en bevrijding. De intens 
zuiverende en ontgiftende behandeling wordt aangevuld 
met een zuurstof inbrengende gezichtsmassage welke 
microcirculatie en drainage aanmoedigt. De huidtextuur 
verheldert, gezichtscontouren krijgen meer definitie en de 
huid oogt steviger.

Resultaat Verbetert de teint en textuur van de huid, 
vermindert roodheid, hydrateert en verheldert een doffe 
huid.

60 Minuten
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R E F R E S H

Malin+Goetz nyc style express facial

De vlotte boost voor uw huid: eenvoudig en effectief. 

In 30 minuten werken we toe naar een gereinigde en 
gevoede huid die opgefrist oogt en voelt. Onzuiverheden 
in de huid zullen worden aangepakt met een vitalere 
uitstraling als resultaat. Dankzij de zachte producten van 
Malin+Goetz wordt de huid gekalmeerd. Deze behandeling 
is geschikt voor de meest gevoelige huidtypen.

Resultaat Een intens gereinigde en gehydrateerde huid.

30 Minuten

R E F I N E

Malin+Goetz signature detox facial

Een verfijnde gezichtsbehandeling voor een onvervalst 
heldere uitstraling. 

Het ontspannende detox masker zorgt voor een diepe 
reiniging en intense hydratatie. Dankzij een subtiele 
behandeling met fruitzuren wordt vernieuwing van de 
huid gestimuleerd, met een egale teint en fijnere poriën 
als resultaat. Een verfrissende handscrub en voedende 
handmassage maken het geheel compleet.

Resultaat Stimuleert de huidfuncties, verfijnt fijne lijntjes 
en werkt ontgiftend. 

60 Minuten
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R E S U L T

Malin+Goetz intensive facial for the aging skin

Dé alomvattende Malin+Goetz behandeling waarbij een 
reeks doelgerichte en iconische producten aan bod komt.

Het reinigen van de gezichtshuid staat centraal in deze 
behandeling. Dankzij de geraffineerde Facial Cleansing Oil 
en het Detox Mask vindt een diepe zuivering van de huid 
plaats. 
Een verbeterde doorbloeding wordt bereikt middels 
een Shiatsu gezichtsmassage die ook de lymfe-drainage 
bevordert. Middels deze massagetechniek dringen actieve 
werkstoffen dieper in de huid én wordt collageenvorming 
gestimuleerd. Rimpels zullen minder sterk zichtbaar zijn, 
de huid oogt gevoed, stevig en vitaal.

Resultaat Huid verstevigend, geeft diepe ontspanning en 
stimuleert huidvernieuwing.

75 Minuten
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R E I N F O R C E

peRRicone MD cleansing, hydrating and firming 
facial

Dr. Perricone’s reinigende, hydraterende én voedende 
gezichtsbehandeling met krachtige en hoog potentiële 
ingrediënten. Dankzij Dr. Perricone’s uitgebreide 
kennis van de huid is een rijke lijn met doelgerichte 
huidverzorgingsproducten ontwikkeld. Deze zijn gefocust 
op een sterke vermindering van fijne lijntjes en rimpels. 

Tijdens de behandeling krijgt u onze signature refirm 
lymfatische deep tissue massage. Deze helpt de huid te 
verstevigen, geeft een gezonde teint en helpt zwellingen 
te verminderen. Uw huid krijgt hierdoor een heldere en 
frisse uitstraling. 

Resultaat Boost het lymfestelsel, remt ontstekingen en 
verfijnt de poriën.

75 Minuten

R E B O O S T

peRRicone MD recovering facial treatment for 
youthful appearance

Dé anti-aging behandeling volgens de bekroonde 
technologie van Dr. Perricone resulteert in een huid die 
gladder, steviger en stralender oogt. 

Het meest geconcentreerde, multifunctionele en 
krachtige anti-verouderingsproduct van Perricone MD 
is het unieke Cold Plasma. Dit product neemt de tien 
tekenen van huidveroudering onder handen, terwijl elk 
actief ingrediënt op de juiste plek in de huid komt. Dankzij 
de microbloedsomloopmassage zal deze facial balans 
brengen en de huid diep hydrateren, wat resulteert in een 
levendige uitstraling.

Resultaat Verhoogt de energie van uw huid en boost de 
celvernieuwing.

60 Minuten
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R E V O L V E

RetReat’s bespoke dry needling therapy

Zonder de opperhuid te beschadigen kan de huid van 
binnenuit worden gestimuleerd dankzij ‘dry needling’. 
Door middel van zeer kleine, steriele naaldjes die 
vibrerend in de huid worden geplaatst, worden krachtige 
werkstoffen diep in de huid gebracht. Het natuurlijke 
herstelproces van de huid wordt geactiveerd waardoor de 
aanmaak van collageen en elastine wordt gestimuleerd.

De behandeling ter verbetering van de verouderde- en zon 
beschadigde huid, wordt uitgevoerd door onze ervaren 
huidtherapeute. Dry needling helpt bij (acné)littekens, 
rimpels en lijntjes in gezicht en decolleté, verhelpt een 
grauwe huid of verslapte huid en vervaagt striae & 
striemen.

Resultaat Drastische verbetering van de teint en textuur 
van de huid, zichtbare vermindering van littekens boost de 
aanmaak van collageen.

60, 5x60 of 10x60 Minuten

R E F I R M

RetReat’s connective-tissue facial massage

Tart de tand des tijds met onze effectieve 
bindweefselmassage waardoor huidcellen hun vitaliteit 
en elasticiteit terugkrijgen. Dankzij therapeutische en 
krachtige massagetechnieken wordt de doorbloeding 
geactiveerd en de aanmaak van collageen en elastine 
gestimuleerd. 

Uw huid zal een stevigere uitstraling krijgen en een 
gezonde gloed. Deze behandeling is uitermate effectief 
tegen huidveroudering, rimpels, een verslapte huid, acné, 
littekens en couperose.
In kuurverband zullen de refirm behandelingen 
langduriger en effectiever werken, de huidverbetering zal 
intensiever en dieper doorwerken.

Resultaat Bevordert de celvernieuwing, vermindert 
spanning in het gelaat en verstevigt de huid.

30, 60, 5x60 of 10x30 Minuten
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R E C O L O U R

RetReat’s add on  
colour treatment 

Retreat (h)erkent het gemak 
van gekleurde wenkbrauwen en 
wimpers. Dankzij een scala aan 
veilige en actieve ingrediënten 
versterken onze specialisten 
met precisie de aanblik van uw 
wenkbrauwen en wimpers met een 
kleuring die past bij uw teint, stijl en 
persoonlijkheid.

15 Minuten als aanvulling op  
uw gezichtsbehandeling

R E S H A P E

RetReat’s complete add on 
brow treatment

Aanvullend op één van onze 
behandelingen worden uw 
wenkbrauwen met een deskundig 
oog in het gewenste contour 
gebracht. Samen met Retreat’s 
huidspecialist wordt er gekozen 
voor epileren, waxing of een 
combinatie van beide voor een 
perfect eindresultaat.

15 Minuten als aanvulling op  
uw gezichtsbehandeling

R E S U R F A C E

RetReat’s add on  
depilation treatment 

Kwaliteit, snelheid en hygiëne, dit is 
wat telt bij het epileren en harsen 
bij Retreat. Als ongecompliceerde 
toevoeging op uw behandeling 
wordt in korte tijd, met deskundig 
oog, uw huid op een adequate 
methode ontdaan van overbodige 
beharing.

15 Minuten als aanvulling op  
uw gezichtsbehandeling
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R E V I T A L I S E

RetReat’s aromatherapy massage

Een massage waarbij een zintuigelijke ervaring centraal 
staat. Uw keuze uit één van de verwarmde etherische 
oliën van Lola’s Apothecary (ontspannend, verkwikkend of 
helend) bepaalt het gewenste resultaat van de massage.

Dankzij een specifieke inademingsmethode en het 
aanbrengen van de natuurlijke oliën wordt uw gesteldheid 
subtiel beïnvloed. Aanvullend zorgt de massage met 
langzame, vloeiende en diepe bewegingen voor een 
verbeterde doorbloeding en een ontspannen huid en 
spieren.

Resultaat Vermindert het stressniveau, werkt diep 
ontspannend en stimuleert de bloedsomloop.

60, 90 of 120 Minuten

R E C O V E R

RetReat’s energetic massage

Lichaam, geest en ziel worden tijdens deze massage met 
elkaar in totale harmonie gebracht. Deze holistische 
behandeling baseert zich op de levenskracht in uw 
lichaam en onderstreept de onderlinge samenhang van 
lichaam, geest en ziel.

De massagetherapeut is getraind om u te helpen 
ontspannen. Lichamelijke spanningen en blokkades die 
u mentaal, emotioneel en spiritueel beïnvloeden worden 
losgemaakt. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van 
ademtechnieken en de kracht van aanraking. Deze oudst 
bekende genezingsmethode heeft ultieme balans als doel.

Resultaat Brengt uw energie in evenwicht, boost het 
immuunsysteem en zorgt voor een algeheel gevoel van 
welzijn.

60, 90 of 120 Minuten
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R E - E N E R G I S E

RetReat’s exfoliating steaming towel massage

Ervaar het comfort van stomend warme handdoeken in de 
rustgevende omgeving van Retreat. Uw spieren en geest 
worden in een diepe staat van ontspanning gebracht door 
het gebruik van spanning verlichtende oliën en een deep 
tissue massage-techniek met warme handdoeken. Uw 
spieren worden gelijktijdig opgewarmd en gemasseerd 
om u een diepe en heilzame massage te geven.

Spierspanning en pijn worden verlicht dankzij de warmte 
van deze massage. De doorbloeding van de huid wordt 
gestimuleerd en uw diepere huidlagen worden bereikt 
door de warmte, damp en verkwikkende oliën afgestaan 
door de stomende handdoeken.

Resultaat Energie verhogend, stimuleert de 
bloedsomloop en vermindert cellulitis.

90 of 120 Minuten

R E L I E V E

RetReat’s basalt 45c massage

Tijdens deze doelgerichte massage worden lichamelijke 
klachten behandeld en verzacht. Dankzij diepe 
stralingswarmte wordt een weldadige rust bewerkstelligd. 
De combinatie van Oosterse zienswijzen, Zweedse 
massagetechnieken en een effectieve warmtetherapie 
resulteert in een weldadige ervaring.

Warme basaltstenen houden dankzij hun compacte 
structuur de warmte langdurig vast. De massage met 
warme basaltstenen, met een temperatuur van 45°, werkt 
diep in op uw huid. Hierdoor vloeit stress weg uit uw 
lichaam en kunnen dieperliggend weefsel en spieren 
heilzaam ontspannen. Deze warmtetherapie geeft een 
bloedsomloop-stimulerend effect.

Resultaat Brengt diepe ontspanning, werkt kalmerend 
op spierspanning en brengt een heilzame werking voor het 
immuunsysteem.

90 of 120 Minuten

23



R E L A X

RetReat’s modern ayurvedic massage

Retreat’s moderne Ayurvedische massage brengt 
twee werelden samen; de oude Ayurvedische 
gezondheidskunde en hedendaagse medische inzichten. 
Waar de Ayurvedische inzichten zich richten op de 
lange termijn, is de medische kennis van nu vaak direct 
doeltreffend. De rijkelijk toegepaste warme oliën 
brengen langdurig herstel en balans, en tegelijkertijd 
biedt de vakkundige massage onmiddellijke verlichting 
van stress en ongemakken.

Met een ruime hoeveelheid Ayurvedische oliën worden 
lange, vloeiende bewegingen afgewisseld met een 
stevige en diepere massage. Mede hierdoor worden vitale 
drukpunten gestimuleerd. U komt in een diepe staat van 
rust terwijl uw lichaam hernieuwde energie ontvangt.

Resultaat Verlicht stress, werkt ontgiftend en brengt 
balans tussen lichaam en geest.

60, 90 of 120 Minuten

R E S T O R E

RetReat’s deep tissue massage

Een verlichtende massage die helpt uw houding te 
verbeteren en die het bindweefsel rondom uw spieren 
losser maakt. Stijfheid en een verkeerde houding ten 
gevolge van bijvoorbeeld een zittend beroep, zijn 
vaak het gevolg van vastzittend bindweefsel. Onze 
Restore massage is functioneel van basis, werkt 
probleemoplossend en zorgt ervoor uw lichaam in de 
juiste conditie te houden.

Blokkades in spieren en stug bindweefsel worden met een 
stevige druk losser gemasseerd. Daar waar uw lichaam 
het nodig heeft zal met meer aandacht gewerkt worden 
op het soepeler maken van het dieperliggend weefsel. 
Uw doorbloeding en afvoer van afvalstoffen wordt 
gestimuleerd met een herstellend en ontspannen resultaat.

Resultaat Verbetert atletisch herstel en sportieve 
prestaties, vermindert zwellingen en bevordert de afvoer 
van afvalstoffen.

60, 90 of 120 Minuten
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R E J O I C E

RetReat’s outstanding four hands massage

Deze exclusieve massage is ontworpen door Retreat’s 
team van therapeuten om u een unieke en uitmuntende 
ervaring te bieden. Twee therapeuten werken hierbij 
intensief samen. Onze rituele vier-handen-massage 
verzacht en kalmeert terwijl u voelt dat de energie weer 
van top tot teen door uw lichaam stroomt. 

De subliem ontspannende ervaring start met het 
voetenritueel. Gevolgd door een uniek gesynchroniseerde 
massage, die ontworpen is om de spanning van elke 
pijnlijke spier te verlichten, reist u af naar een diepe kalmte 
en het gevoel van ultieme verwennerij.

Resultaat Onovertroffen gevoel van welbehagen, 
stimuleert de samenwerking van de twee hersenhelften en 
resulteert in intense ontspanning.

60 of 90 Minuten

R E B A L A N C E

RetReat’s deep relax massage

Hervindt uw balans en rust met deze uitgebreide 
massage waardoor uw lichaam herstelt van stress en 
daaropvolgende ongemakken. Dagelijkse prikkels 
stapelen zich op in lichaam en geest en het verwerken 
ervan kost veel energie. Vaak vergeten we dit te 
compenseren, waardoor klachten ontstaan met 
betrekking tot slapeloosheid, onrust, oververmoeidheid, 
een hoge bloeddruk en lichamelijke kwetsbaarheid. Deze 
massagesessie komt overeen met zes uur slaap.

Een zeer specifieke volgorde van massagetechnieken 
wordt toegepast om tot een zo diep mogelijke staat van 
ontspanning te komen. Het startpunt is een rustgevende 
massage, waarna een ontspanningssessie volgt. Hierbij 
wordt u voorbereid op een zo diep mogelijke staat van 
innerlijke stilte. Na een rustperiode wordt u langzaam weer 
wakker gemasseerd. 

Resultaat Verlichting van uitputting, stress en chronische 
vermoeidheid. Helpt balans te brengen in uw slaappatroon 
en brengt het energielevel weer op niveau.

210 Minuten
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R E - E M B R A C E

RetReat’s pregnancy massage

Zwanger zijn is in de eerste plaats genieten van een zeer 
speciale tijd. De bijkomstige veranderingen; hormonaal, 
geestelijk en lichamelijk, kunnen spanningen en 
ongemakken veroorzaken. Een moeder die goed in haar 
vel zit geeft positieve energie aan haar ongeboren kind. 
Bij uitstek is dit een periode om uzelf extra ontspanning 
te gunnen. Regelmatig een zwangerschapsmassage 
ondergaan wordt aanbevolen vanaf de derde 
zwangerschapsmaand.

Tijdens de behandeling letten we op een zo ontspannen 
mogelijke houding voor moeder en baby. Met een speciale 
manuele druk- en massagetechniek kunnen klachten als 
misselijkheid, brandend maagzuur, pijnlijke rug, vermoeide 
benen, zwellingen en verstopping worden verlicht. Deze 
massage draagt naast een heerlijke ontspanning bij aan 
een betere nachtrust.

Resultaat Reduceert de productie van stresshormonen, 
vermindert rugklachten en verbetert de nachtrust.

60 of 90 Minuten 

R E J O I N

RetReat’s journey loyalty card

Voor hen die op zoek zijn naar langdurige ontspanning 
of een reis naar lichamelijk en geestelijk evenwicht: Gun 
uzelf een herhaling van de ontspannende massages bij 
Retreat als een perfecte gift aan uzelf. Samen met de 
massagetherapeut stelt u een traject samen waarbij uw 
persoonlijke resultaten en doelen centraal staan.

Maak gebruik van de mogelijkheid vijf lichaams-
behandelingen te ondergaan voor een gereduceerd tarief. 
Elke behandeling kunt u op elk gewenst moment laten 
inplannen.

5x60, 5x90 of 5x120 Minuten
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R E F I L L

RetReat’s gourmand 
experience

Geniet na uw (duo)behandeling van 
een heerlijk glas champagne in onze 
stijlvolle lounge. Vergezeld van een 
verfijnde snack is dit de ultieme 
manier om bij te komen en na te 
genieten, voordat de dagelijkse 
gang van zaken weer begint.

30 Minuten
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R E F L E X

RetReat’s add on  
stretch session

Ervaar de verkwikkende voordelen 
van een extra stretch massage die 
als toevoeging op elke massage te 
reserveren is. De kans op blessures 
wordt gereduceerd, uw flexibiliteit 
neemt toe en vermoeide spieren 
ontvangen extra verlichting. Een 
Reflex add-on massage moedigt 
u aan uw flexibiliteit op te zoeken 
zonder dat het comfortniveau wordt 
overschreden. 

Resultaat Verhoogt de flexibiliteit 
van spieren en pezen, bevordert de 
afvoer van afvalstoffen en verkleint 
de kans op blessures.

30 Minuten

R E M I N D

RetReat’s add on  
indian head massage

Het hoofd is een belangrijk 
energiecentrum van ons lichaam. Bij 
stress hopen spanningen zich hier 
op, wat zich uit in hoofdpijn, pijn 
in de nek of het schoudergebied. 
Afwisselende massagetechnieken 
zorgen dat blokkades worden 
opgeheven en geven verlichting bij 
pijn door stress of migraine.
De effecten van een hoofdmassage 
zijn lichamelijk en mentaal merkbaar. 
De Remind hoofdmassage kalmeert, 
ontspant en draagt zorg voor een 
betere nachtrust.

Resultaat Reduceert nek en rug-
klachten, stimuleert de haargroei en 
brengt innerlijke kalmte.

30 Minuten

R E C H A R G E

RetReat’s add on  
intense relax session

Gebaseerd op de intense werking 
van de Yoga Nidra bereikt u met 
deze sessie het effect van twee uur 
nachtrust in slechts 30 minuten. 
Onze masseur neemt u mee op 
reis naar een ander niveau van 
bewustzijn, een plek van diepe 
ontspanning. Een behaaglijk 
dekbed houdt u warm en geeft een 
comfortabel gevoel. De therapeut 
begeleidt u opeenvolgend via 
lichamelijk bewustzijn, ademhaling, 
emotioneel bewustzijn en 
visualisatie naar het moment van 
ontwaken.

Resultaat Helpt lichaam en geest 
in korte tijd optimaal te herladen en 
kalmeert het zenuwstelsel.

30 Minuten
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make-up
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R E M E M B E R

RetReat’s bridal make-up

Dé dag die u nooit wilt vergeten. Een dag die overgoten 
zal zijn met geluk en liefde, en waarbij u zich de meest 
prachtige versie van uzelf voelt. Een goede voorbereiding 
draagt hieraan bij en onze ervaren visagisten staan 
daarvoor met plezier voor u klaar.

Middels een proef make-upsessie zoeken we samen uit 
wat de wensen zijn en hoe de make-up een mooie bijdrage 
kan leveren aan uw huwelijk. Belangrijk is dat de make-up 
de persoonlijkheid benadrukt, de make-up duurzaam is 
én dat een touch-up gemakkelijk aan te brengen is. Op 
de huwelijksdag zelf wordt er de tijd genomen voor het 
aanbrengen van de make-up zodat het een moment wordt 
van ontspanning en een dierbare herinnering ondersteunt.

Onze visagisten verzorgen desgewenst ook graag uw 
avond make-up op locatie. We bespreken graag de 
mogelijkheden.

200 Minuten

R E V A M P

RetReat’s make up for special occasions

Voor die speciale gelegenheid waarbij u extra goed voor 
de dag wilt komen – of bij gebrek aan tijd of de juiste 
technieken voor een perfectie visagie. Uw wensen en de 
gelegenheid staan centraal, samen met u stemmen we af 
welke make-up en uitstraling het meest geschikt zijn voor 
uw dag of avond.

Ons advies is altijd op maat gemaakt en aangepast aan uw 
stijl, persoonlijkheid, kledingkeuze en gelegenheid. 

45 Minuten
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R E C R E A T I O N

RetReat’s private make-up event

Onze make-up workshop is dé perfecte manier om 
samen met vriendinnen iets te vieren en tegelijkertijd 
iets te leren. Onze ervaren visagisten bespreken en 
demonstreren verschillende make-up technieken, laten 
persoonlijke mogelijkheden zien en vertellen alles wat u 
moet weten over de laatste make-up trends.

Voor- en na foto’s laten duidelijk zien wat de resultaten zijn 
en geven een waardevolle herinnering aan de workshop. 
Een glas bubbels en fingerfood maken het geheel 
compleet. 

Neem ook gerust uw eigen make-up mee, zodat we 
desgewenst ook een advies kunnen geven met de eigen 
producten, aangepast op uw dagelijkse routine.

120 Minuten

R E C R E A T E

RetReat’s personalized make-up workshop

Het perfecte cadeau voor uzelf of iemand die u wilt 
verwennen.

In een ontspannen en inspirerende omgeving ontvangt 
u kleur- en gebruiksadvies waarmee u langdurig kunt 
experimenteren. Verschillende technieken dragen eraan 
bij om een geslaagde make-up aan te brengen en in korte 
tijd zullen we uw skills op dit vlak uitbreiden. Daarnaast 
zullen Retreat’s visagisten u kennis laten maken met de 
laatste ontwikkelingen en krijgt u insiders tips- en tricks. 

Ter afsluiting komen we tot een op maat gemaakt advies 
en stappenplan gebaseerd op persoonlijke wensen in uw 
dagelijkse routine.

45 Minuten
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R E F L E C T

RetReat’s customized arrangement
the ultimate tReat

De gehele huid vernieuwt zichzelf in zeven maanden. Dit 
laat toe dat er bij een diagnose van een huidprobleem 
een reeks behandelingen kan worden bepaald die gebruik 
maakt van deze cyclus van huidvernieuwing. 

De kracht van de producten, duur van het traject en 
frequentie van de behandelingen wordt vooraf samen met u 
bepaald. Tijdens deze reeks worden uw behandelingen, naar 
gelang de diagnose, op- of juist afgebouwd. Samen werken 
we op deze manier toe naar een gezonde huid, vrij van 
complicaties. Uw huid zal hierdoor voor langere tijd rustig, 
egaal, stevig en vitaal ogen. 

Samen met Retreat’s huidspecialisten creëren wij samen met 
u een traject van op maat gemaakte gezichtsbehandelingen. 
Met een gedetailleerd en persoonlijk advies ontwerpen we 
met u een reeks behandelingen waarin we toewerken naar 
het door u gewenste resultaat.

Graag maken we met u een afspraak voor een consult 
waarin uw wensen besproken worden, onze diagnose gesteld 
en het traject uitgestippeld kan worden.
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R E T R E A T ’ S  S P A  S U I T E S

Als een perfect vertrek- en aankomstpunt van uw zintuiglijke reis biedt Retreat  
een rustpunt in het hart van de stad Rotterdam. Hier kunt u zich onverstoord terugtrekken 

 en genieten van uitmuntende behandelingen.

De comfortabele, sophisticated suites van Retreat bieden u een behaaglijke omgeving  
waar spanning en stress van u af glijden. Ze voorzien in een ruimte die gemakkelijk  

vertrouwd en geborgen voelt.

Getemperd licht, een zacht parfum dat u ongemerkt wegvoert uit het leven van alledag. 
Rustgevende muziek en het sussende effect van kaarslicht, alles nodigt uit  

te vertragen en tot uzelf te komen.

De behandelruimten van Retreat zijn ruim en bieden geborgenheid. Een combinatie van hout en 
textiel geeft vorm aan een huiselijke sfeer. De rustgevende kleuren voeren u weg uit een continue 

stroom van gedachten en verplichtingen. Onze voortreffelijke behandelbanken met hun vele 
mogelijkheden behoren tot het summum en zullen u lichamelijk comfort en warmte bieden.
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aankoMst
Gelieve een kwartier vóór uw behandeling bij Retreat 
aanwezig te zijn om het vereiste gezondheidsformulier 
in te vullen, waarna u naar uw suite wordt begeleid. Uit 
respect voor reserveringen van andere gasten informeren 
we u dat we uw behandeling niet kunnen verlengen 
vanwege verlate aankomst en dat uw behandeltijd 
dienovereenkomstig zonder restitutie wordt verkort of 
gewijzigd.

kleDinG
Bij Retreat zijn badjassen en slippers voor u beschikbaar. 
Voor tijdens de lichaamsbehandelingen stellen we 
desgewenst een yoga-outfit of disposable ondergoed 
ter beschikking. Indien u zonder ondergoed gemasseerd 
wenst te worden waarborgen onze therapeuten te allen 
tijde uw privacy middels een discrete techniek met 
handdoeken.

GezonDheiD
Informeer onze therapeut indien er sprake is van 
verwondingen, lichamelijke klachten of allergieën die een 
nadelige invloed kunnen hebben op de behandelingen. 
Stel de therapeut op de hoogte als u zich tijdens 
behandelingen zorgen maakt of als u zich ongemakkelijk 
voelt. Uw zorg is onze grootste prioriteit.

uw eiGenDoMMen
In het kader van de veiligheid en het tegengaan van 
criminaliteit, het bewaken van de winkel en personen, 
werkt Retreat met camerabewaking. Retreat aanvaart 
geen aansprakelijkheid op zoekgeraakte, gestolen of 
beschadigde eigendommen.

annuleRinGen
Tot 24 uur voor de afspraak kunt u behandelingen 
kosteloos annuleren. Annuleringen die Retreat binnen 
24 uur voor aanvang van de behandeling ontvangt en ‘no 
shows’ zullen volledig in rekening gebracht worden.

betalinG
Behandelingen kunnen worden voldaan met een receive 
waardebon, de rejoin kaart, contanten, pin of creditcard 
(American Express, Visa en Mastercard). Waardebonnen 
zijn verkrijgbaar via retreat.nl en in de winkel.

kinDeRen
Het spijt ons dat onze spa en de faciliteiten helaas niet 
toegankelijk zijn voor kinderen onder de 16 jaar.
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