
‘ENJOY THE WINTER’
BEAUTYMENU



A WINTER 
COCOON 

TREATMENT
Hotstone - Face - Welnamis  

100 MINUTEN  €110 

Je start deze heerlijke behandeling op onze Welnamis 
ontspanningsbank. De binaural beats op Chill-out muziek 
en de trillingsfrequenties in het bed brengen je mentale 
activiteit geheel tot rust 
 
• hotstone massage van de rug, nek en schouders • welkomstritueel 
• oppervlakte en dieptereiniging van het gezicht, hals en 
decolleté • huidanalyse • epileren  • indien nodig verwijderen 
van onzuiverheden • bindweefselmassage van gezicht • gevolgd 
door een heerlijk ontspannen Esalen massage van gezicht, 
decolleté, nek en schouders • masker op basis van Spirulina, 
dit masker heeft een anti-oxidatieve werking en draagt bij aan 
de bescherming van de huidcellen •  indien gewenst tijdens 
de inwerktijd van het masker een hoofdhuid- of handmassage 
• aanbrengen van een dagverzorging • passend advies voor thuis

Kom heerlijk ontspannen en genieten van onze speciaal ontwikkelde seizoensbehandelingen
 De regendruppels glijden langs de ramen naar beneden. Het is een stuk frisser buiten en s’avonds is het eerder donker. 

De bladeren vallen van de bomen en de wind blaast een stukje harder. Om te genieten en te ontspannen tijdens de herfst 
en de winter presenteren wij onze seizoenspecials. Tijdens alle behandelingen ontvang je een 

heerlijke aroma beleving door het gebruik van verschillende etherische oliën. 
Geniet ervan! 

Met ontspannen groet, Team Urban Forest Beauty

A WINTER 
GLOW FACIAL

75 MINUTEN €85
• welkomstritueel • oppervlaktereiniging van het gezicht, hals en 
decolleté • huidanalyse • epileren  •  indien nodig verwijderen 
van onzuiverheden • Guasha massage van gezicht • ultra glow 
fruitzuurpeeling • gevolgd door een heerlijk ontspannen Esalen 
massage van gezicht, decolleté, nek en schouders • masker op basis 
van Hyaluronzuur • aanbrengen van een dagverzorging • passend 
advies voor thuis  

ONZE HERFST EN WINTER SPECIALS 



Het koudere seizoen van het jaar is aangebroken. Dit betekent lage temperaturen, wind en centrale verwarming. 
Niets dat onze huid aanbidt of doet gloeien. Maar er is hulp... 

De zomerzon zal voorlopig niet terugkomen en zonder een beetje hulp lopen we het risico dat we er vermoeid uit gaan zien.  
Hier zijn onze beste huidverzorgingstips voor de winter en onmisbare producten om je de komende maanden te laten stralen: 

ONZE TOP 7 BEAUTYTIPS VOOR DIT SEIZOEN 

1. Blijf gehydrateerd 
Hydrateer van binnenuit en drink veel in de winter. Een droge huid 
wordt niet alleen opgelost met crèmes en oliën, maar wordt bepaald 
door jouw hydratatieniveau. 
Zonder voldoende waterniveau zal jouw huid er dof uitzien en zullen 
de poriën groter lijken, omdat het gezicht in de strakste positie krimpt. 
De huid wordt droger en gevoeliger bij koud weer en verwarming. 
Je moet dus gehydrateerd blijven en je huid goed beschermen. 
Tip: 
Sacred Nature Hydra Cream 50 ml €75 

2. Gebruik badtijd om te hydrateren 
Waarom niet een bad nemen om te ontspannen en tegelijkertijd 
je huid te hydrateren. Mooi moment om ook op de been te blijven. 
Gebruik een badolie en geniet. Heb je geen bad gebruik dan een 
heerlijke huidolie. 
Tip: 
Tranquillity Bath & Body Oil 200 ml €85

3. Reiniging 
Alle winterse omstandigheden zoals verwarming en kou zullen je 
huid droger maken dan normaal. Dat betekent dat je waarschijnlijk 
je reiniger voor deze periode moet vervangen naar bijvoorbeeld 
een reiniging op basis van olie. Deze zal de huid op een milde wijze 
schoonmaken en de lipiden in de huid respecteren. 
Tip: 
Skin Regimen Ginger Cleansing Oil 150 ml €44

4. Houd je voeten in de gaten 
Voeten worden ook droog en gebarsten in de wintermaanden. Scrub 
ze vaak en gebruik een goede voetbalm. 
Tip: 
Specialist Foot Balm 75 ml €22

5. SKIN-VESTMENT – investeer in een serum 
Serums op basis van antioxidanten zijn perfect voor gebruik het 
hele jaar door! Maar vooral in de maanden waar de ‘R’ in de maand 
zit vraagt je huid om extra vitamine.
Tip: 
Renight Vitamin Oil 30 ml €61 

6. Let op je lippen 
Voorkom dat je lippen barsten doordat ze uitdrogen. Breng indien 
nodig een natuurlijke lippenbalsem aan. 
Tip: 
Skin Regimen Lipbalm 12 ml €26 

7. Draag het hele jaar door SPF 
Ja! Zelfs in de winter. UVA-stralen zijn constant aanwezig en zorgen 
ervoor dat de huid veroudert. Door SPF op je gezicht te dragen, blijft 
je huid er stralend en gezond uitzien. 
Tip: 
Skin Regimen Urban Shield SPF 30 40 ml €56 

1. Sacred Nature 
HYDRA CREAM

7. Skin Regimen 
URBAN SHIELD SPF 30

5. Renight 
VITAMIN OIL 

4. Specialist 
FOOT BALM

3. Skin Regimen 
GINGER CLEANSING OIL  

Tranquillity 
BATH & BODY OIL

2.

6. Skin Regimen 
LIPBALM  



Vier technologieën voor optimale behandelresultaten:

Care Current technologie
- Verstrakt en verstevigt de gezichtscontouren  
- Activeert de stofwisseling 
- Stimuleert de lymfe-activiteit  
- Stimuleert de cellen  
- Activeert de celfysiologie  

Energy-Boost (LED
- Stimuleert de energieproductie van de cel 
- Activeert de collageensynthese 
- Reactiveert elastinevezels  
- Bestrijdt ontstekingsveroudering 
- ‘Voedt’ het huidweefsel 

Radiofrequentie
- Verbetert de doorbloeding
- Activeert de stofwisseling
- Stimuleert de collageensynthese
- Verhoogt de celactiviteit 
- Versterkt en verstrakt de weefselstructuren

Percutane flow-technologie
- Verhoogt de opname van werkstoffen 
- Versterkt de hydratatie van de huid
- Stimuleert de cellen
- Stimuleert de lymfe-activiteit  
- Activeert de gezichtsspieren

Fourtec huidverjongende behandeling

Het beste resultaat wordt behaald en behouden in een kuurverband. Een kuur bestaat 
uit minimaal zes behandelingen van 75 tot 90 minuten. De eerst vier behandelingen 
vinden wekelijks plaats en daarna om de twee weken. Het resultaat kun je blijven 
onderhouden met een losse behandeling eens in de twee maanden. 

Losse behandeling 
€135

De Fourtec is hét nieuwste apparaat op de markt op het gebied van anti-aging & huidverjonging, voor het 
behandelen van lijntjes, rimpels en verslappingen. 
 

De behandelingen kunnen los geboekt worden maar voor het beste resultaat raden wij een kuur aan. 
Speciaal voor dit seizoen hebben wij een geweldige aanbieding gemaakt! 

Kuurverband: 
10 x voor € 899  

(t.w.v € 1.350  - 33% voordeel)

Kuurverband:
6 x voor € 599  

 (t.w.v € 810 - 20% voordeel)



BEAUTY ROUTINE

OIL
97,5% van de ingrediënten is van natuurlijke oorsprong

-  Herstellende nachtolie op 
basis van Goijbes-olie en 
Macadamianoot-olie.

-  De huid wordt diep gevoed en 
voelt zacht aan.

30 ml voor €61

CREAM
88% van de ingrediënten is van natuurlijke oorsprong

-  Herstellende multi-vitamine 
nachtverzorging op basis van 
Goijbes-olie, Hyaluronzuur en 
Vitamine E

-  Een rijke crème die de huid 
repareert, verzacht en beschermt.

60 ml voor €87,50

MASK
92% van de ingrediënten is van natuurlijke oorsprong

-  Voedend vitamine masker op basis 
Goijbes-olie, Sheabutter en oligo 
elementen. 

-  Door de hoog geconcentreerde 
anti-oxidanten heeft het masker 
een intensief herstellende 
werking.

60 ml voor €61



HOTSTONE 
MASSAGE 

 45 MINUTEN €70 
Bij deze massages wordt gebruik gemaakt van warme 
stenen om een therapeutisch effect op lichaam en geest te 
creëren. Deze exclusieve massagetechnieken, van over de 
hele wereld, zijn een combinatie van therapeutische warmte 
van basaltstenen en de diepe werking van etherische oliën. 
Deze massage heeft een diep ontspannende werking op 
spieren, lichaam en geest. 

BACK & NECK 
TREATMENT

‘POWERED BY ARNICA’

30 MINUTEN €40
60 MINUTEN €80 

Een intensieve behandeling om de rug nek en schouders 
te ontspannen.  De herstellende werking van de klei wordt 
versterkt door de exclusieve massagetechnieken. 
 
60 minuten: • welkomstritueel • een heerlijke scrub om de 
huid te ontdoen van dode huidcellen • vervolgens ontvang je 
een revitaliserende kleimassage • daarna zal de behandeling 
voorgezet worden met een detoxmassage om spierspanningen 
te verminderen • de behandeling wordt afgesloten met de Arnica 
créme die een ontstekkingsremmende en heilzame werking heeft 
op spieren en gewrichten.

In de 30 minuten behandeling wordt de scrub en de 
kleimassage achterwege gelaten. 



Ingrediënten
200-300 gram pure chocolade (70%-75% cacao)  
Dit kan ook een vegan,  lactose- of suikervrije variant zijn. 
1/3 kopje Goijbessen
2-3 eetlepels chiazaad
Naar wens: gehakte noten, kokosvlokken, gedroogd fruit
Benodigdheden: silicone vormpjes, bakpapier, spuitzak of lepel

Hak of breek de chocolade in kleine stukjes. 
Doe 2/3 deel van de chocolade in een hit-
tebestendige kom en plaats deze boven een 
pan met zacht kokend water. 
Laat de kom het water niet raken. Roer regel-
matig tot de chocolade helemaal gesmolten 
is. Haal de kom van het water en voeg ver-
volgens de laatste stukjes chocolade toe en 
roer tot deze ook gesmolten zijn.

LET OP voor oververhitting, dan wordt de 
chocolade korrelig.

Roer de Goijbessen, het chiazaad en overige 
extra’s door de chocolade.
Vul de vormpjes met een spuitzak of lepel 
en laat afkoelen in de koelkast.
Druk na het volledig opstijven de chocolaatjes 
uit de vormpjes en bewaar ze in een afgesloten 
bakje in de koelkast of bij kamertemperatuur.

Alternatief voor vormpjes:
Spreid de gesmolten chocolade met een spatel 
uit op een, met bakpapier bekleedde, bakplaat 
of op een siliconenbakmat. Zo kun je zelf de 
gewenste dikte bepalen. Strooi gelijkmatig 
de Goijbessen, het chiazaad en de gekozen 
toppings uit over de nog warme chocolade. 
Laat het 2 uur rusten op kamertemperatuur 
of 30 minuten in de koelkast.

Geniet op ieder moment van een  
gezondere, energierijke vitamine boost.

 

ARNICA CRÈME
150 ML €33 

Last van spierspanningen of vermoeide spieren?

Deze crème op basis van Arnica zorgt voor verlichting van 
spierspanningen en werkt ontstekingsremmend. Ook helpt 
het tegen kneuzingen en zwellingen. Met 99% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong en haar lichte, snel absorberende 
textuur, is deze spiercrème ideaal om verlichting te bieden 
na het sporten.  

PURE CHOCOLADE MET GOIJBESSEN



ONBEPERKT
SPORTEN BIJ ONZE PARTNER:

EVEN GYM UDEN

KUNDALINI, HATHA & VINYASA YOGA
CROSSFIT, STRONGFIT

LESMILLS VIRTUAL BIKES EN
BODYBALANCE

€45 PER 4 WEKEN
www.evengymuden.com

Bedafseweg 22 Uden



Vragen? 
Laat het ons weten via:

urbanforestuden@outlook.com

      06 1000 42 46

Volg jij ons al? 

www.urbanforestbeautyuden.com   Bedafseweg 22 5406 TM Uden

 Editie nov ’22 – mrt ’23


