
Health Wellness 
Weekarrangement

Pure magnesium essentieel is voor een optimale 
gezondheid, dat weten wij als geen ander. Een 
intensieve week kuur helpt jou extra magnesium 
op te nemen (via de huid), zodat jij je nog meer 
vitaal en gezonder mag voelen. Daarom bieden wij 
een volledig verzorgd weekarrangement aan 
waarin je tegelijk kunt genieten, ontspannen, 
ontstressen en opladen in de mooiste hotspots 
van Breda. 

Wij nemen jou voor zeven dagen mee in een 
heerlijke verwenweek. Je gaat één week lang 
intensief magnesium opnemen, zodat je je 
gegarandeerd aan het einde van de week je vitaler 
voelt dan ooit! 

Prijs: €625.- p.p.
Op basis van 2 personen

P E R M S A L  M A G N E S I U M  E X P E R I E N C E
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Wat ga je beleven tijdens jouw week?

Jij gaat een hele week vertoeven bij SenseCity in 
hartje Breda. Op dinsdagavond wordt je verwacht 
bij SenseCity een heerlijke duo floatsessie.

Woensdagmiddag ga je naar SenseCity om 
de Magnesium Experience, 5 intensieve magnesium 
behandelingen in 2.5 tot 3 uur, te beleven. Met een 
fris en opgeladen gevoel ga je de avond in.

Op donderdagochtend ga je naar SenseCity voor 
een heerlijk dagje health wellness! Je start met een 
ontspannen duo massage en vervolgens ga je 
lekker duo floaten. In de middag kun je 
de historische stad Breda ontdekken. 
Het wandelen en bewegen van je lichaam zorgt 
ervoor dat magnesium nog beter wordt opgenomen 
in je lichaam.

P E R M S A L  M A G N E S I U M  E X P E R I E N C E

In één week ga je extra magnesium effectief opnemen via de huid met onze unieke Permsal magnesium 
behandelingen. Je lichaam wordt verrijkt met meer magnesium waardoor je lichaam optimaal ontspant, 
herstelt én nieuwe energie krijgt. Je voelt je vitaler dan ooit!

Op vrijdagmiddag ga je naar SenseCity om 
de Magnesium Experience te beleven. Hierna voel 
je je als herboren!
Zaterdagmiddag geniet je van een duo massage én 
een duo floatsessie.

Op zondagochtend sluit je de week af met de 
volledige Magnesium Experience Deluxe waarin je 
gaat genieten van 6 magnesium behandelingen in 3 
tot 3.5 uur. Om jezelf thuis te verwennen ontvang je 
een gratis Permsal magnesium goodiebag!

Na deze week heb je een enorme magnesiumboost
gekregen waardoor je helemaal tot jezelf bent 
gekomen!

Wil jij graag alleen reserveren; dat kan natuurlijk 
ook. 

Hotelovernachting in Breda boeken? Er is voldoende 
aanbod van prachtige hotels rondom het centrum 
van Breda.

Reduceert vermoeidheid, stress, depressie & burn-out | boost je vitaliteit | verlicht fysieke pijn (bv. reumatische klachten) | goede 
nachtrust | tijdens zwangerschap (extra magnesium voor de groei van de baby) | verbetert dagelijkse (sport)prestaties | 
bevordert creativiteit

De gezondheidsvoordelen
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Inbegrepen:

• Elke dag genieten van intensieve Permsal
magnesium behandelingen bij SenseCity.

• 2x Magnesium Experience 180 minuten
• 3x Duofloat 60 minuten
• 2x Duo massage 60 minuten
• 1x Magnesium Experience Deluxe 240 

minuten
• Gratis Permsal magnesium goodiebag

P E R M S A L  M A G N E S I U M  E X P E R I E N C E

Mail of bel onze receptie

Week arrangement

Prijs 2 personen 1250 €

Prijs 1 persoon 655 € 

Reserveer tijdig!

Prijzen:

info@sensecity.nu 

076 785 74 65

SenseCity Breda
Ginnekenweg 11-13
4818 JA Breda
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• Duo massage 60 minuten €125, solo €65

Weekarrangement Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

*Inbegrepen

ochtend Duo massage 60 

minuten

Duo float 60 minuten

Magnesium Experience 

Deluxe 240 minuten

+ Goodiebag Permsal

magnesium

middag Duo float 60 minuten 

tussen 16:00-20:00 

uur

Magnesium Experience 

180 minuten 

Magnesium Experience

180 minuten

Duo massage 60 

minuten

Duo float 60 minuten

avond

Optioneel


