
Sweet Sixteen Party €95  per persoon

Wie zegt dat alleen beroemdheden mogen feesten als sterren!!??
Verzamel je vriendinnen voor deze speciale verjaardag.
The Sweet Sixteen Party is er voor het meisje dat wil verwend  
worden als een ster.

• Verwelkoming en bespreking van jullie programma
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten
• Lekkere vruchtencocktail
• Gelaatsverzorging Quick facial “Bruno Vassari” (30 min)
• Manicure met hydraterende crème (30 min)
• Geschenkje voor al je vriendinnen

Vriendinnen Party €125 
 
per persoon

Waarom zou er een speciale gelegenheid moeten zijn om je eens volledig te 
laten verwennen in het gezelschap van je vriendinnen. Deze party is er voor 
vrouwen die weten dat ze het verdienen om verwend te worden.
 
• Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap
• Bespreking van jullie programma en rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten 
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten
• Gelaatsverzorging Quick facial “Bruno Vassari” (30 min)
• Floating sessie (60 min)
• Manicure met hydraterende crème (30 min)
• Geschenkje voor al je vriendinnen

Verjaardags Party €125 
 
per persoon

Vier je verjaardag met vrienden en familie, laat je op deze speciale dag lekker 
in de watten leggen met beautybehandelingen en verjaardagstaart.

• Verwelkoming en bespreking van jullie programma
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten
•	 Een	verjaardagstaart	met	koffie
• Gelaatsverzorging “aangepast aan uw huidtype” (60 min)
• Hoofd-, nek- en schoudermassage (30 min)
• Geschenkje voor de jarige

Vrijgezellen Party €125 
 
per persoon

Deze dag staat volledig in het teken van de bruid, laat haar genieten als een 
prinses van deze speciale dag. Omring ze met haar favoriete dingen, familie, 
vrienden en speciale beautybehandelingen. 

• Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap
• Bespreking van jullie programma en rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten
• Hot-Stone massage ( 60 min)
•	 Luxe	manicure	met	paraffinepakking	(	55	min)
• Een geschenkje voor de vrijgezellen

Heeft u een speciale gebeurtenis te vieren die u niet terug vindt in ons aanbod of speciale wensen,  
twijfel niet om ons te contacteren, wij maken de Spa Party op maat voor deze gelegenheid. 

Tevens kan u elke Spa Party nog specialer maken met champagne, bloemen, cakes,….  

vertel wat u wenst, wij doen de rest!

Spa Party’s de perfecte mix van beautybehandelingen en feesten

Prijzen geldig vanaf 1 maart 2022
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onze partner 
www.ppmotors.be

a. Turnhoutsebaan 244, 3294 Molenstede (Diest)
t.	0032(0)13/55	63	00
e. info@lanostravita.be

OPENINGSTIJDEN 
saunacenter:
9u tot 22u
zon- en feestdagen 12u tot 22u
donderdag sluitingsdag

schoonheidsinstituut:
9u tot 21.00u
donderdag sluitingsdag

Uitgezonderd:	op	24,	25,	31	december	 
& 1 januari zijn wij gesloten!

SAUNA PRIJZEN
• Saunabeurt € 29
• 10 beurtenkaart € 250 
• Huur badjas € 5
• Huur handdoek € 5 
• Slippers (deze mag u houden) € 6 

Iedere woensdag, vrijdag en zaterdag is het 
badkledingdag. Andere dagen is het dragen 
van badkleding niet toegestaan.

Floating
• 1 sessie (60 min) € 50
• 1 sessie + sauna € 65
• 4 + 1 € 200

werkt 
heilzaam op 

spieren, gewrichten, 
slaapproblemen, 

huidaandoeningen en 
stressgevoeligheid.



Lichaamsmassages
• Hoofd-, nek- en rugmassage (30 min) € 39 
• Ontspannende voet- en beenmassage (30 min) € 39
• Relaxatiemassage van het lichaam  (60 min) € 65
• Balinese kruidenstempel massage (60 min) € 75
• Hot-Stone massage (60 min) € 65
• Ayurvedische oliemassage (60 min) € 70 
• Candle massage  (60 min) € 79
• Oorkaarstherapie	 (35	min)	 € 45

Lichaamsverzorgingen
Tal van onze lichaamsverzorgingen worden uitgevoerd op een 
verwarmde Wet-Table. Deze verzorgingen worden zo stuk voor stuk 
unieke thalasso en hydrotherapie-behandelingen. Een sensationeel 
ontspannende ervaring.

• Zware benen verzorging met ‘ice gel’ (40 min) € 55 
Een peeling, verkoelde ice gel pakking en een beenmassage. De vermoeidheid 
verdwijnt en je benen krijgen een fris, licht en weldadig gevoel.

• Relaxerende rugverzorging met rugmassage	 (45	min)	 	€ 55 
Een peeling, relaxerende rugmassage en een rugpakking op basis van marine mud.  
Een relaxerende rugverzorging met als doel het verminderen van de spierspanning.

   

Lichaamspakkingen
• Thalasso Marine Mud pakking	 (45	min)	 	€ 50 

Deze	modderpakking	is	zeer	rijk	aan	minerale	zouten	en	specifieke	
sporenelementen. Een uitstekende verzorging voor de botten, spieren en de huid. 
Afgewerkt met een hydraterende creme.

• Aloe Vera pakking	 (45	min)	 € 50 
Aloe Vera hydrateert, kalmeert, herstelt de huid. Het is antibacterieel en zelfs licht 
pijnstillend, zorgt voor een mooi gladde en strakke en glanzende huid. Afgewerkt 
met een hydraterede creme.

Lichaamspeelingen
• Thalion zeekristallen peeling (30 min)  € 39 

Een gel textuur die zeezoutkristallen bevat, die over de huid rollen en progressief 
smelten op de huid om deze te reinigen en te stimuleren.

• Creools peeling (30 min) € 39 
Een exclusieve lichaamspeeling op basis van bruine suiker en zachte amandelolie 
voor een soepele, zachte en gehydrateerde huid.

Bellagio 
arrangement €225 

 
voor beiden

 
• Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap
• Bespreking van jullie programma en rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten
• Duo gelaatsverzorging Quick facial “Bruno Vassari” (30 min)
• Duo Hot-Stone massage (60 min)

Lazise 
arrangement €250 

 
voor beiden

• Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap
• Bespreking van jullie programma en rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten
• Duo Hot-Stone massage (60 min)
• Duo Floating sessie (60 min)

Sirmione 
arrangement €285 

 
voor beiden

• Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap
• Bespreking van jullie programma en rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten
• Duo gelaatsverzorging Quick facial “Bruno Vassari” (30 min) 
• Duo Balinese kruidenstempelmassage (60 min)
• Duo oorkaarstherapie (30 min)

Limone 
arrangement €285 

 
voor beiden

• Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap
• Bespreking van jullie programma en rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten
• Duo gelaatsverzorging “aangepast aan uw huidtype” (60 min)
• Duo Hot-Stone massage (60 min)
• Duo Floating sessie (60 min)
 

La Caletta 
arrangement    €325

 
voor beiden

• Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap
• Bespreking van jullie programma en rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten
• Duo gelaatsverzorging “aangepast aan uw huidtype” (60 min) 
•	 Luxe	duo	manicure	met	paraffinepakking	(60	min)	
• Duo Balinese kruidenstempelmassage (60 min)

Villarosa 
arrangement €425 

 
voor beiden

• Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap
• Bespreking van jullie programma en rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten
• Exclusieve duo gelaatsverzorging met chocoladetherapie (70 min) 
•	 Luxe	duo	manicure	met	paraffinepakking	(60	min)
• Duo Floating sessie (40 min)
• Duo Balinese kruidenstempelmassage of Hot-Stone massage (60 min) 

Eendaagse duo 
verwenarrangementen

Luxe arrangementen
Een nieuwe verzorgingservaring naarmate de verzorging evolueert, verdwijen de 
spanningen. Je lichaam wordt verderlicht en je huid zijdezacht.

Wij streven ernaar om een omgeving te creëren 
waar relaxatie en schoonheid elkaar vinden, wij 
bieden onze gasten kwaliteitsvolle producten en 
diensten die hen helpen hun drukke en stressvolle 
levensstijl vol te houden.

Tevens maken wij er ons doel van om aan de 
wensen en verwachtingen van onze gasten te 
voldoen en hun welkom te heten in een unieke 
sfeer waar persoonlijke service op de eerste 
plaats komt.

Het La Nostra Vita team.

Microdermabrasie
• Pure peel microdermabrasie € 80
•	 Kuur	van	5	behandelingen € 375
• Kuur van 8 behandelingen € 560

Een zeer efficiënte en uiterst zachte behandeling voor een langdurige 
verjonging van de huid. Deze ondergaat door middel van kristallen 
een zeer diepe reiniging waardoor rimpels en fijne lijntjes, acne huid, 
verstikte huid, huidpigmentatie, littekenvorming en  onreine huid 
zichtbaar verminderen.

Een niet-nagekomen afspraak of een afspraak die laattijdig (minstens 24u op voorhand) geannuleerd wordt, 
zal vanaf heden volledig worden aangerekend. Wij danken u voor uw begrip.!

Azië
arrangement / 2u  €120 

 
• Verwelkoming met een glaasje cava of 

fruitsap
• Bespreking van uw programma en 

rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en 

thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en 

scrubzouten
• Lichaamspeeling
• Lichaamspakking “Transparence D’atolt” 
 Relaxatie massage van het lichaam
• Finishing touche met “Perle De Tiaré”

Het	lichaam	herbront,	een	efficiënte	
minikuur.

Orient
arrangement / 2u  €120 

  
• Verwelkoming met een glaasje cava of 

fruitsap
• Bespreking van uw programma en 

rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en 

thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en 

scrubzouten
• Lichaamspeeling 
• Lichaamspakking “Aloe Vera” 
• Relaxatie massage van het lichaam
• Finishing touche met “Perle De Tiaré”

Het lichaam is nu volledig ontspannen.

Amazonië   
arrangement / 2u  €120 

  
• Verwelkoming met een glaasje cava of 

fruitsap
• Bespreking van uw programma en 

rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en 

thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik shampoo, showergel en 

scrubzouten
• Lichaamspeeling 
• Lichaamspakking “Rozen” 
• Relaxatie massage van het lichaam
• Finishing touche met “Perle De Tiaré”

Gevuld met nieuwe energie, heeft men het 
gevoel beter in zijn lichaam te zitten.

Gelaatsverzorgingen  
• Quick facial gelaatsverzorging  (30 min) € 39

• Basic gelaatsverzorging  (60 min) € 59 
De basisbehandeling voor een mooie huid.

• Hydraterende gelaatsverzorging  (60 min) € 65 
Hydraterende verzorging voor de droge huid.

• Skin Comfort gelaatsverzorging  (60 min) € 65 
Specifieke	behandeling	voor	de	gevoelige	huid.

• Pure Solutions gelaatsverzorging  (60 min) € 65 
Normaliserende en herstellende verzorging voor  
de vette of acne huid.

• Kianty luxe gelaatsverzorging  (70 min) € 75 
Anti-age behandeling met spectaculair zijdezacht  
en	opspannend	effect.

• Exclusieve gelaatsverzorging met 
 chocoladetherapie (70 min) € 75 

Een anti-stress behandeling met een overheerlijke  
massage met cupuacu olie.

• Aqua genomics gelaatsverzorging	 (75	min)	 € 97 
Een relaxerende gelaatsverzorging waarbij de huid  
haar optimale hydratatieniveau bereikt.

• BIO Ceuticals	 (75	min)	 € 97 
Een intensief liftende verzorging.

 

Extra
• Maquillage € 40 

U kan bij ons terecht voor bruids- en feestmaquillage.

• Verven van wimpers € 14
• Verven van wenkbrauwen € 14
• Verven van wimpers en wenkbrauwen € 25 

Toscane arrangement  €90

• Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap
• Bespreking van uw programma en rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten
• Gelaatsverzorging Quick facial “Bruno Vassari” (30 min) 
• Manicure met hydraterende crème (30 min)

Porto Fino arrangement  €115
• Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap
• Bespreking van uw programma en rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten
• Gelaatsverzorging Quick facial “Bruno Vassari” (30 min)
• Thal’ion Crystals lichaamspeeling (30 min)
• Manicure met hydraterende crème (30 min)

Firenze arrangement  €145

• Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap
• Bespreking van uw programma en rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten 
• Hot -Stone massage (60 min)
• Floating sessie (60 min)
• Manicure met hydraterende crème (30 min)

 Verona arrangement  €190

• Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap
• Bespreking van uw programma en rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten
• Gelaatsverzorging “aangepast aan uw huidtype” (60 min)
• Balinese kruidenstempelmassage (60 min)
• Oorkaarstherapie “brengt rust en ontspanning” (30 min) 

Venezia arrangement  €220

• Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap
• Bespreking van uw programma en rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten
• Gelaatsverzorging “aangepast aan uw huidtype” (60 min)
• Ayurvedische oliemassage (60 min)
•	 Floating	sessie	(45	min)
• Manicure met hydraterende crème (30 min)

“Dolce far niente”
 
arrangement  

  
€26

• Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap
• Bespreking van uw programma en rondleiding
• Ganse dag vrij gebruik van sauna en thermenfaciliteiten
• Vrij gebruik van shampoo, showergel en scrubzouten

Stel nu zelf het verloop van uw verdere dag samen met uw favoriete 
beautybehandelingen uit onze à la carte lijst.

Het “Dolce far niente” arrangement is enkel geldig indien  
men voor minstens € 35 aan à la carte behandelingen boekt.

Eendaagse  
verwenarrangementen

Hand verzorging
• Manicure (30 min) € 34 

Vijlen, verwijderen velletjes, handmassage  
met hydraterende handcrème.

• Luxe manicure (60 min) € 49 
Vijlen,	verwijderen	velletjes,	peeling,	paraffinepakking,	 
handmassage met hydraterende handcrème,  
aanbrengen nagelversterker.

• Paraffinepakking voor de handen (20 min) € 18 
Deze behandeling zorgt voor vernieuwing van de huid.  
Ideaal bij droge en/of winterhanden.

• Aanbrengen nagellak  € 12 
(Enkel in combinatie met manicure)

• Shellac CND  € 40 
De ultieme nagellak die 2 tot 3 weken houdt.  
Deze heeft de houdbaarheid van gel en oogt zo dun als nagellak.

• Verwijderen shellac  € 14

Voet verzorging
• Esthetische pedicure medische pedicure € 34 

Knippen nagels, vijlen, verwijderen eelt, voetmassage met  
hydraterende crème. Voor voeten met medische problemen, eelt, likdoorns, 
nagelproblemen. Er wordt gewerkt met natfreestechniek, deze  
behandeling wordt uitgevoerd door een gediplomeerd pedicure.

• Extra aanbrengen nagellak  € 6 
(Enkel in combinatie met pedicure)

• Paraffinepakking voor de voeten  
(20 min)  € 20 
Deze behandeling zorgt voor vernieuwing van de huid.  
Ideaal bij beschadigde huid, kloven en droge nagelriemen.

• Voetmassage (15	min)  € 19

Epilatie
• Bovenlip € 14
• Kin en bovenlip € 20
• Wenkbrauwen € 16
• Onderbenen € 27
• Boven en onderbenen € 39
• Bikinilijn / Full € 22 / € 28 / € 35
• Oksels € 18
• Rug € 34
• Borst € 34
• Onderarmen € 22
• Volledige armen € 27
Ontharingen in het gelaat zijn goedkoper  
in combinatie met een gelaatsverzorging.

Kleuradvies
• Kleurenanalyse € 85
• Kleurenpas € 49
• Haarpas € 39

Gezellig samen met je partner, 
vriend(in), moeder, dochter… 
genieten van een massage, geen 
probleem, wij beschikken over 
duocabines zodat jullie ten volle 
van elkaar en jullie wellness 
behandeling kunnen genieten.


