D 

R         
B e a u t y & We l l n e s s c e n t e r

Rustpunt in het centrum van Zuidlaren!

Op een unieke locatie in het centrum van het Drentse
brinkendorp Zuidlaren is ‘De Reinestein’ Beauty &
Wellnesscenter gevestigd. In de praktijkruimte van de
markante boerderij uit de 19 e eeuw kunt u genieten in
een oase van rust en ontspanning van één van de vele
gezicht- en lichaamsbehandelingen.
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Het ontstaan van de naam...
Als u de woorden Rein(e) en Stein opzoekt in het
woordenboek vindt u verschillende verklaringen. Rein(e)
betekent schoon, zuiver, puur, helder maar (vanuit het
Spaans vertaald) ook Koning ofwel raadgever. Stein
is afkomstig uit het Duits en kan vertaald worden als
steen, verwijzend naar de vele Drentse keien die in de
omgeving van Zuidlaren terug te vinden zijn. Maar het
staat ook voor standvastig, wat betrekking heeft op
mijzelf als geboren en getogen Zuidlaarder.
‘De Reinestein’ Beauty & Wellnesscenter dankt haar
naam tevens aan een zeer voorname familie die voor
het dorp Zuidlaren heel veel heeft betekend. De familie
van Heiden Reinestein woonde van 1776 tot 1905 op de
havezathe ‘Laarwoud’. Een aantal van hen vervulden de
taak van Drost van Drenthe en grootkamerheer van de
Vorst.
De meest bekende en bezongen telg uit deze familie
was wel Lodewijk van Heiden Reinestein, beter bekend
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als Berend Botje. Lodewijk werd
opgeleid voor de Hollandse zeedienst,
begeleidde stadhouder Willem V naar
Engeland, werd Kapitein- Luitenant
van de Russische Vloot en nam deel
aan verschillende zeeslagen. Door de
Grieken werd hij liefkozend Bébé vadertje - genoemd, want in de oorlog
tussen de Grieken en de Turken had
hij koelbloedigheid en moed getoond.
De Tsaar benoemde hem als Militair
Gouverneur van de Russische steden
Cronstadt en Reval en ook hier
werd hij door het volk Vader (Beboe)
genoemd. Vandaar zijn bijnaam: BB
ofwel ‘Berend Botje’.

aangedaan door de vorstelijke
bezoekers waar ze hun rustpunt
vonden bij de familie van Heiden
Reinestein in de Havezathe Laarwoud.
De Reinestein Beauty & Wellnesscenter
is een kleinschalig rustpunt in
het centrum van Zuidlaren waar
persoonlijke aandacht, vakkundige
behandelingen - afgestemd op uw
wensen en uw huid - en ontspanning
van de zintuigen centraal staan. U
wordt behandeld met de zorgvuldig
gekozen en hoogwaardige producten
van Nouvital (met een speciale lijn voor
mannen) en Cenzaa.

De familie onderhield goede
betrekkingen met het Koninklijk Huis.
Het dorp Zuidlaren werd af en toe

Jeannette Polkerman
schoonheidsspecialist
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De behandelingen worden onderscheiden in Wellness- , Huidverbeterende en Verzorgende behandelingen voor zowel vrouwen als mannen. (Bij alle behandelingen
kunt u het beste 10-15 minuten extra tijd inplannen voor de kosteloze extra service)

Wellnessbehandelingen voor het gezicht
Cenzaa staat voor een ultieme beleving van rust en welbehagen waarbij alle
zintuigen aangenaam verrast worden. De natuurlijke producten van Cenzaa, met
pure oliën en werkstofcomplexen, voelen niet alleen aangenaam op de huid, maar
dringen ook door tot in de diepe huidlagen waardoor optimaal huidherstel en
maximale huidverbetering wordt gegenereerd. Zowel tijdens één van de Cenzaa
behandelingen als in huislijke sfeer kunt u de exceptionele Cenzaa producten
ervaren waarmee u dagelijks een moment van wellness creëert.

Luxe ontspanning en verwennerij
Naast de huidverzorgingsproducten van Nouvital en Cenzaa heeft de Reinestein
Beauty en Wellnesscenter ook prachtige Lifestyle producten.
Kwaliteit, sfeer en de bijzondere vormgeving van de Cenzaa Lifestyle producten zorgen
voor een ultiem comfortabele beleving in uw eigen huis. Creëer een ontspannen sfeer in
uw woon- , slaap- of badkamer met de natuurlijke en sensationeel geurende producten
van Cenzaa en sluit de hectiek van alledag even buiten.

Op zoek naar een origineel cadeau?
Door de prachtige vormgeving is elk Cenzaa Lifestyle
product een luxe cadeau om te geven en weldadig lekker om
te krijgen.
Wilt u iemand zelf de keuze laten maken uit een behandeling,
massage of een prachtig Lifestyle product dan verpakken wij
graag een cadeaubon* tot een feestelijk geschenk.
*Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar vanaf € 12,50.
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Cenzaa Moments
Cenzaa Moments Impressions de kennismakingsbehandeling (+/- 75 min.)
Een comfortabele behandeling met geurreis, reiniging, milde peeling,
hoofdhuidmassage, meerdere maskers, aan de huid aangepast serum en
dag-/nachtcrème.					
€ 49,50
Cenzaa Moments Wellness de ultieme gezichtsbehandeling (+/- 90 min.)
Heerlijk ontspannende wellnessbehandeling met geurreis, voetenbad,
reiniging, milde peeling, meerdere massages, meerdere maskers, aan de
huid aangepast serum en dag-/nachtcrème. 				
€ 61,50
Cenzaa Moments Seasons de intensieve beleving van wellness (+/- 130 min.)
Geïnspireerd door het seizoen wordt er twee maal per jaar een ‘Seasons’
behandeling samengesteld. De bijbehorende producten zijn speciaal
ontwikkeld om de huid tijdens de seizoenen de nodige verzorging te bieden.
Laat u verrassen door heerlijke geuraroma’s en prachtige rituelen waarbij
diepe ontspanning in combinatie met diverse massagetechnieken en
huidverbetering uw huid zijdezacht laten voelen.
Voor de inhoud en de prijs van deze behandeling verwijzen wij u naar de site.
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Water, Aarde, Vuur, Metaal
en Hout zijn waardevolle
elementen om balans te
creëren, energie te geven en
te zorgen voor harmonie en
diepe ontspanning. Tijdens
de Cenzaa Feelings wordt u
uitgenodigd mee te reizen langs
de eeuwenoude zijderoute
tussen Oost en West waarbij
exotische droom- bestemmingen
worden aangedaan. Oude
wijsheden, rijke tradities en
bijzondere rituelen van deze
bestemmingen zijn binnen
Cenzaa vertaald naar heerlijke
Wellnessbehandelingen voor het
lichaam.

Wellnessbehandelingen voor het lichaam
Cenzaa Feelings
Bestaat uit een geurreis, voetenbad, een keuze uit één van de
Cenzaa Feelings behandelingen en een Thee Ceremonie
(+/- 50 min.)
€ 45,(+/- 90 min.)
€ 65,Himalayan Feelings (Water)
Voordat Tibetaanse monniken in meditatie gingen reinigden
zij intensief hun lichaam met zuiverende mineralen. Vanuit
deze oude traditie is de Himalayan Feelings ontstaan. Warme,
met zoutkristallen gevulde, bundeltjes worden gedrenkt in
een weldadige kruidenolie. Uw huid wordt gemasseerd en uw
spieren worden verwarmd. U wordt uitgenodigd mee te
reizen naar de Himalaya, zodat de energie weer vrij kan
stromen en de balans tussen lichaam en geest kan herstellen.
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Siwa Feelings (Aarde)
Oases waren in het oude Egypte een bron van reiniging,
ontspanning en socialisatie. De warme Siwa kruidenpakking verlaagt de spierspanning en stimuleert de afvoer van
afvalstoffen. Door het gebruik van geurende kruiden en
oliën wordt u uitgenodigd mee te reizen naar deze Oases
en de drukte van alledag voor even te vergeten.
					
Hawaiian Feelings (Vuur)
Masseren zit diep geworteld in de Hawaiiaanse cultuur
en wordt van generatie op generatie doorgegeven.
De Lomi Lomi massage bestaat uit lange ritmische
bewegingen en wordt uitgevoerd met de handen en het
zachte deel van de onderarmen. Het heeft een diepe
werking op het spierweefsel, het zenuwstelsel en de
zintuigen. Laat u meevoeren op de golven van de Stille
Oceaan, waarbij u zich weg kunt laten glijden in totale
ontspanning.
					
Jaipur Feelings (Metaal)
De synergetische werking tussen de fraaie (edel-)stenen,
Ayurvedische massage en weldadige kruidenolie zullen
u helpen alle spanningen los te laten. De warme gladde
stenen dompelen u onder in een rijkdom van positieve
energie. U wordt uitgenodigd mee te reizen naar de
mooie Indiase cultuur.
Kashgar Feelings (Hout)
Een bijzonder mix van Oosterse massagetechnieken,
warmte therapie en Bamboe Energy Sticks vloeien samen
in de Kashgar Feelings. Bamboe helpt in het overbrengen
van energie en stimuleert het zelfhelende proces van het
lichaam. Deze intensieve massage zal een optimaal
doorstromend, afvoerend en ontspannend effect hebben
op het spierweefsel. De warmte van de Bamboe Sticks in
combinatie met de zacht geurende Zen massageolie
nodigen u uit mee te reizen naar het eeuwenoude
Chinese Keizerrijk.
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Bij de verzorgende behandelingen van de Reinestein wordt uw huid behandeld
met de producten van Nouvital. Deze huidverzorgingsproducten bevatten
voornamelijk werkstoffen van zuiver natuurlijke oorsprong en zijn dierproefvrij.
Om allergieproblemen zoveel mogelijk te vermijden worden er allergeenvrije
parfums gebruikt. De huid krijgt haar vitaliteit en glans terug.

Cenzaa heeft een aantal
speciaal- behandelingen
ontwikkeld op basis van
liftende bindweefselmassages,
fruitzuren(AHA) en

Verzorgende behandelingen voor het gezicht

innovatieve hightech
formules. Huidproblemen en
huidwensen worden effectief
behandeld met als resultaat
een prachtig vitale huid.

Huidverbeterende behandelingen voor het gezicht
Cenzaa Therapeutic
Cenzaa Hyaluron Therapy de vochtverbeterende wellnessbehandeling (+/- 90 min.)
Heerlijk ontspannende wellnessbehandeling waarbij exceptionele werkstoffen uw huid
intens verzorgen. Met geurreis, voetenbad, reiniging, milde peeling, meerdere massages,
meerdere maskers , Hyaluron, en dag-/nachtcrème. 			€ 65,Cenzaa Mandelico/Glycol Therapy* de intensieve huidverbetering (+/- 35 min.)
Afhankelijk van het huidtype ondergaat de huid een fruitzuurpeeling met Mandelico of
Glycol. Dit stimuleert de aanmaak van nieuwe huidcellen. Door de dieptewerking is deze
behandeling uitermate geschikt voor de huid met rimpels, acne, pigmentstoornissen en
littekenweefsel. De huid krijgt haar glans en vitaliteit weer terug. 		 € 35,Cenzaa Skin Energy Therapy* de ultieme huidoppepper (+/- 45 min.)
Als Mandelico/ Glycol Therapy aangevuld met bindweefselmassage.
*Deze behandelingen worden in kuurverband van 7 behandelingen gegeven.
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€ 45,-

De Reinesteinbehandeling Basis (+/- 50 min.)
Reiniging van het gezicht, diepte reiniging,
peeling, warmte werking, epileren, verwijderen
onzuiverheden, masker met op de huid afgestemde
werkstoffen,
dag- /nachtcrème. 		
€ 39,50
De Reinesteinbehandeling Comfort (+/- 90 min.)
Reiniging van het gezicht, diepte reiniging,
peeling, warmte werking, epileren, verwijderen
onzuiverheden, gezichtsmassage, oogcontour
masker, masker met op de huid afgestemde
werkstoffen,
dag- /nachtcrème. 		
€ 49,50
De Reinesteinbehandeling Wellness (+/- 120 min.)
Voetenbad, peeling en ontspannende massage
van rug, nek en schouders, reiniging van gezicht,
peeling, warmtewerking, epileren, verwijderen
onzuiverheden, gezichtsmassage, oogcontour
masker, gezichtsmasker,
dag- /nachtcrème. 		
€ 68,50
De Reinesteinbehandeling Jeugd (+/- 45 min.)
Reiniging van het gezicht, diepte reiniging, peeling,
verwijderen onzuiverheden, masker met op de huid
afgestemde werkstoffen,
dag- /nachtcrème (t/m 21 jaar)
€ 30,50
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Deelbehandelingen voor het gezicht en lichaam
Gezicht
Basis Reiniging (milk en lotion) en 1 module * naar keuze
Extra Reiniging en 2 modules* naar keuze 			
Plus Reiniging en 3 modules* naar keuze 			

€ 12,50
€ 17,50
€ 21,50

*U kunt kiezen uit de volgende modules:
. Epileren van de wenkbrauwen
. Harsen bovenlip of kin of zijkant wangen
. Verven wimpers of wenkbrauwen
(Modules toegevoegd aan de behandeling vanaf € 8,95)
Visagie
Dag make-up 						€ 19,50
Avondmake-up						€ 25,-

De Reinestein Bruid & Bruidegom arrangement
Die ene speciale
dag wil je de
mooiste van de
wereld zijn.

Een heerlijk ontspannend verwenarrangement voor
zowel bruid als bruidegom
Voor haar: 2x een uitgebreide gezichtsbehandeling,
een rugbehandeling, een handpakking, wimpers
verven, proef- en bruidsmake-up. € 149,50

Handen
Paraffine handpakking incl. aanbrengen verzorgende crème € 9,95
(tijdens de behandeling € 8,50)
Lichaam
Harsen oksels 						€ 17,50
Harsen bikinilijn 						€ 14,50
Harsen rug 						€ 39,50
Harsen onderbenen 					€ 22,50
Harsen boven- en onderbenen 				
€ 39,50

Voor hem: 2x een uitgebreide gezichtsbehandeling,
een rugbehandeling, handpakking (en evt.
wimpers verven) 			
€ 99,50
Als bruid en bruidegom samen het arrangement
boeken dan bedraagt de prijs
€ 239,-
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Esweg 2
9471 BJ Zuidlaren
T (050) 402 9686
info@dereinestein.nl
www.dereinestein.nl

Alleen op afspraak
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