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Eindredactrice Caren
liet de dagelijkse rush
achter zich bij Harmony
Concept
Er zijn weinig dingen die me sneller uit mijn bed krijgen dan een
stralende zon buiten en de wetenschap dat ik over luttele uren
heerlijk mag gaan ontspannen in een beautysalon en wellness
mét buitengedeelte. Beide zijn vandaag van toepassing. Ik nodig
vriendin Ilonka, die onlangs bevallen is van haar tweede kindje en
bijgevolg wel wat verwennerij kan gebruiken, uit om samen met mij
richting Rillaar te trekken. Dat hebben we ons beiden niet beklaagd.
Ter plaatse zijn ze zeer blij om ons te zien, want we worden heel
vriendelijk en enthousiast ontvangen. Na een gezellige babbel zijn
Ilonka en ik klaar om te doen wat we het best kunnen (opgepast
voor een onvermijdelijke lachstuip van Viktor Verhulst): genieten.
We nemen plaats in de moderne en zeer knusse - die open haard! salon en komen alvast in de sfeer met een keur aan snacks en een
huismocktail van sinaasappel, citroen en ananas. Ook onze voeten
mogen relaxen, en wel door middel van een bubbelbadje. Daarna
mag ik mijn hoofd alvast in een scanner stoppen (dat klinkt erger
dan het is) en enkele vragen beantwoorden, zodat de specialisten
met die info aan de slag kunnen om een huidanalyse te maken.
Vervolgens mogen we ons omkleden in de ernaast gelegen ruimte.
Er liggen papieren slipjes klaar, maar je mag ook je badkleding
aanhouden. Alleen moet je in dat geval rekening houden met de
producten die tijdens de behandelingen gebruikt zullen worden,
want die kunnen mogelijks sporen achterlaten. We trekken er een
heerlijke badjas overheen, doen comfy slippers aan onze voeten
en zijn helemaal klaar om te behandelruimtes te betreden.
Mijn spieren zijn nogal stijf na de intense work-out en stevige
hike die ik in de dagen voordien heb gedaan, maar al na enkele
minuten op de behandeltafel voel ik me wegzakken en kom ik in
diepe ontspanning terecht. Zowel de kundige handen van mijn
massagetherapeute, die op de juiste plekken lichte druk zet, als de
zen muziek en dito omgeving dragen daar flink aan bij. De warme
kruidenstempels zorgen voor een fijn gevoel; het is alsof er een
kaboutertje over je lichaam danst. De hotstonemassage brengt mijn
spieren tot rust, en de manuele - overigens zeer zachte - massage
katapulteert me naar de zevende hemel. De combinatie van een
peeling en een aloëverapakking zorgt dan weer voor een babyhuidje
achteraf. Ook mijn handen en voeten krijgen een pakking, en de
verenmassage is een nieuwe en zeer aangename ervaring voor
mij. Bij de aromatische verneveling zou ik zweren dat ik me in een
bloemenveld bevind. De gezichtsmassage maakt het af, want die
laat mijn gelaat schoon en fris achter en zorgt eveneens voor de
nodige vitamine D dankzij de kleurentherapie.
Het volledige artikel van Caren vind je online op Flair.be.

Wil je zelf ook dat wauw-gevoel ervaren bij Harmony Concept? Maak
dan een keuze uit een van de twee Flair-arrangementen. Meer info
vind je op blz. 17.

18

19

