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SenseCity:
Health Wellness
met magnesium
In onze prachtige Health Wellness SenseCity vind je 
rust, ontspanning en krijg je meer energie door de 
kracht van pure magnesium. Het tegenovergestelde 
gebeurd in sauna’s waar je veel magnesiumzouten 
(energie) via transpiratie verliest waardoor je je loom 
voelt. Wij doen ons best om magnesium in alle 
behandelingen optimaal aan te vullen via de huid 
direct op celniveau. Dit maakt ons uniek!

Onze behandelingen zijn geschikt voor iedereen die 
wilt ontspannen. Magnesium heeft voor (top)sporters 
en zwangeren een spierontspannende en helende 
werking. Bij fysieke en mentale klachten verbruik je 
tweemaal meer magnesium dan, daarom is 
magnesium zo belangrijk ter ondersteuning.

Magnesium heeft bij iedereen een krachtig en positief 
effect op de gezondheid. Voel de kracht magnesium 
zelf bij SenseCity!



De kracht van
Permsal Magnesium
Magnesium is bewezen onmisbaar voor het welzijn 
van lichaam en geest. Het speelt een hoofdrol in meer 
dan 300 lichaamsprocessen en zorgt voor geestelijke 
rust en meer energie. Helaas hebben veel mensen 
zonder het te weten een magnesiumtekort. 

Tegenwoordig is het is niet makkelijk om voldoende 
magnesium uit voeding te halen en aan de behoefte 
van 400mg magnesium per dat te voldoen. Andere 
factoren als stress, lichamelijke inspanning, suiker en 
koolzuurhoudende dranken kunnen bijdragen aan een 
magnesiumtekort. Omdat opname van magnesium via 
de huid het meest effectief is, is de combinatie met 
wellness behandelingen ideaal. 

Wij kennen de kracht van magnesium voor lichaam 
en geest als geen ander en zorgen er hiermee voor 
dat je niet alleen ontspant en tot rust komt, maar ook 
ontstresst, herstelt en veel meer energie krijgt.

BESTEL NU ONLINE

https://www.sensecity.nu/sensecity-shop/


De positieve werking
• Ontspant spieren en bloedvaten 
• Versoepelt gewrichten 
• Verbetert nachtrust
• Geeft energie en uithoudingsvermogen 
• Ondersteunt andere mineralen en vitamines 
• Verzacht en kalmeert de huid 
• Geeft mentale rust en kracht 
• Brengt rust in het zenuwstelsel 
• Stuurt gehele stofwisseling aan 
• Stimuleert vetverbranding 
• Verschoont bloedvaten en voorkomt verkalking 
• Versterkt botten en tanden 
• Voorkomt bloedstolsels

Het positieve effect van magnesium op lichaam en 
geest is bewezen. Vandaar onze keuze voor het
werken met dit krachtige mineraal.

BESTEL NU ONLINE

https://www.sensecity.nu/sensecity-shop/




Health Wellness
Een oase van rust en ontspanning met haar unieke 
Permsal magnesium behandelingen in een prachtige 
ambiance.

     Magnesium Experience
     Magnesium Experience Deluxe
     Floaten in magnesium
     Aemotionspa met magnesium
     Massages

Beauty Rituelen
     Beauty Gezichtsrituelen
     Luxe Hamman Ritueel

Health Kuren
Magnesium boost je gezondheid, voor zowel lichaam 
als geest. Daarin inspireren en helpen wij jou graag 
mee. Ontdek onze  intensieve magnesium kuren!

     Zwangerschap
     Sporters
     Arrangementen 
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Magnesium Experience

Dé magnesium energy boost met VIJF 
behandelingen in één.

Magnesium voetenspa, magnesium lichaamspakking 
met infrarooddeken, andullatiemassage, magnesiumrijke 
smoothie, infrarood sauna en floaten in magnesium.

De Experience zorgt ervoor dat je volledig ontspant, stress 
van je afglijd en je lichaam optimaal herstelt. 

Alles beleef je in privésfeer en je wordt door ons heerlijk in 
de watten gelegd. *Voor zwangeren is er een aangepast 
programma.

€ 99.- pp.  |  duo € 95.- pp.
vanaf +4 personen € 90.- pp.

2.5 tot 3 uur dagdeel Health Wellness

MAAK EEN AFSPRAAK

https://www.sensecity.nu/reserveren/


Magnesium Experience
Deluxe

Dé magnesium energy boost met ZES 
behandelingen in één.

Magnesium voetenspa, magnesium lichaamspakking 
met infrarooddeken, andullatiemassage, magnesiumrijke 
smoothie, infraroodsauna, floaten in magnesium en 
aemotionspa.

De Experience Deluxe zorgt ervoor dat je volledig 
ontspant, de stress van je afglijdt en weer herstelt. Je 
gaat er beter door slapen, je immuunsysteem versterkt 
en je krijgt dus meer energie!

*Voor zwangeren is er een aangepast programma.

€ 139.- pp.  |  duo € 135.- pp.
vanaf +4 personen € 130.- pp.

3.5 tot 4 uur dagje Health Wellness

MAAK EEN AFSPRAAK

https://www.sensecity.nu/reserveren/


Wat neem je mee?
We geven alle gasten de mogelijkheid om een 
eigen badjas, handdoek en slippers mee te 
nemen. Heb je iets niet bij je? Dan kun je een 
all-in wellnesspakket bij ons huren! Je voorkeur 
kun je aangeven bij de balie.

*Dit geldt enkel voor de Magnesium Experience (deluxe) 
behandeling. Bij floaten zijn handdoeken inbegrepen.

Bring your own - gratis
Neem je eigen badjas, handdoek en 
slippers mee. 

Rent & return - €12.50 pp.
All-inclusive voor een badjas, slippers en 
twee handdoeken.

Tip!
Om de Permsal Magnesium Experience zo 
ontspannen mogelijk te ervaren raden we je 
aan van te voren niet te scheren. Om hygieni-
sche redenen vragen we geen haargel of -lak 
van te voren te gebruiken.



Floaten in magnesium

Wist je dat één uurtje floaten gelijk
staat aan 5 uur slaap?

Floaten is gewichtloos drijven in pure magnesium. Door 
deze unieke combinatie komt je lichaam in opperste 
ontspanning. Waardoor je lichaam fysiek, mentaal en 
emotioneel kan ontladen. Het is een bijzonder rustgevende 
ervaring die niet alleen ontspant en ontstresst maar ook 
een energieboost geeft en een positief effect heeft op de 
algehele gezondheid.

Na vijf keer 60 minuten floaten voel je het optimale effect; 
de ontspanning gaat dieper en vindt sneller plaats. Het 
effect kan tot een week of zelfs langer (10 tot 14 dagen) 
voelbaar blijven. 

Geniet van floaten solo of samen als duo.

vanaf € 35.- pp.

30, 60 of 90 minuten

MAAK EEN AFSPRAAK

https://www.sensecity.nu/reserveren/


Aemotionspa met
magnesium
lichaamspakking

Mineralenboost voor je huid!

Een oase van rust, warmte, stoom, ontspanning en inten-
sieve huidverzorging. Tijdens deze behandeling lig je in een 
warmwaterbed waardoor je een warm, zwevend gevoel 
ervaart. 

De Aemotionspa geeft ‘color therapy’ waardoor je onder-
bewustzijn en gemoedstoestand positief wordt beïnvloed. 
Het water is ongeveer 38 à 39 graden waardoor de po-
riën open gaan staan en de lichaamspakking goed in de 
huid kan trekken. We brengen eerst een heerlijk geurende 
lichaamsscrub aan met pure magnesium, 84 andere 
mineralen, sporenelementen en oligo’s.

€ 89.- pp.

Deze behandeling is alléén telefonisch of per mail te reserveren.

MAAK EEN AFSPRAAK
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Massages
Ontspanningsmassage
Een ontspanningsmassage is een zachte en rustige massage 
die de spieren en het lichaam op een vriendelijke manier laat 
ontspannen.

Magnesium massage
De ontspannende werking van magnesium zorgt voor extra 
ontspanning met een diepgaande werking: spierontspanning 
en verbetert spierherstel. Magnesium zorgt voor optimaal 
ontspannen, ontstressen en opladen.

Ontspanningsmassage met geur- en klankritueel
Deze massage is meer dan een ontspanningsmassage. De na-
tuurlijk, geurende oliën en magische klanken maken een échte 
unieke belevenis.

Holistische/Intergrale massage
Een complete lichaamsmassage gebaseerd op het holisme.
Brengt evenwicht in je fysieke en psychische gesteldheid 
evenals je spirituele als emotionele toestand. 

Zwangerschapsmassage
Speciaal voor de zwangere vrouw. Het verlicht de typische 
fysieke zwangerschapsklachten en zorgt voor ontspanning. 

vanaf € 75.- pp.

Deze behandeling is alléén telefonisch of per mail te reserveren.

MAAK EEN AFSPRAAK
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Wil jij de ontspanning 
langer vasthouden?
Profiteer van prijsvoordeel met onze Float &
Magnesium Experience rittenkaarten!

Float rittenkaarten       Solo     Duo

3 x 60 minuten
5 x 60 minuten

10 x 60 minuten

Float rittenkaarten 

€ 120.-
€ 190.-
€ 350.-

€ 165.-
€ 250.-
€ 450.-

Magnesium Experience rittenkaart (Solo/Duo) 

3 x
6 x

12 x 

€ 267.-
€ 510.-
€ 960.-

€ 387.-
€ 750.-

€ 1440.-

Magnesium Experience rittenkaart

Deze kaart is niet persoonsgebonden. Je kunt dit SOLO en 
als DUO laten afstempelen. Een duo staat gelijk aan 2 ritten.

Experience      Experience
   Deluxe

NEEM CONTACT MET ONS OP
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Ayurvedisch Beauty
Gezichtsritueel

Natuurlijke facelift in 75 of 90 minuten. 

Geef jezelf een natural facelift met ons beauty
gezichtsritueel, dat persoonlijk is afgestemd. Boost je 
collageen met de sculptural facial massage, verbeter 
bloedcirculatie met de Gua Sha gezichtsmassage of 
reduceer zwelling in het gezicht met de Lymfedrainage 
massage. Deze gezichtsmassage technieken geven jou 
een natuurlijke facelift, huidverjonging en een stralend 
gezonde huid.

• Gezichtsmassage op maat
• Natuurlijk en hoogwaardige huidverzorging van LakShmi
• Inclusief peeling en voetmassage
• Natuurlijke facelift en huidverbetering

vanaf € 125.- pp. 

75 of 90 minuten
Deze behandeling is alléén telefonisch of per mail te reserveren.

NEEM CONTACT MET ONS OP
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Luxe Hammam 
Ritueel

Beleef het magische, Marokkaanse 
reinigingsritueel!

Het Luxe Hammam Ritueel is het ultieme ontspannings-
moment. De combinatie van Marrokkaanse bergklei en 
olijfzeep reinigen je lichaam van binnenuit. Met een frisse 
geest en zuiver lichaam kun jij de wereld aan. Na afloop 
voelt je huid heerlijk zacht aan. 

Het is een intiem reinigingsritueel op Marrokkaanse wijze.
Deze behandeling is geschikt voor elke leeftijd en alle huid-
typen.

• Frisse geest en zuiver lichaam
• Verwijdert afvalstoffen, vuil en dode huidcellen
• Stimuleert de bloedsomloop
• Hydrateert, beschermt en voedt de huid met vitamine E

€ 129.- pp. 

60 minuten
Deze behandeling is alléén telefonisch of per mail te reserveren.

NEEM CONTACT MET ONS OP
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Floaten tijdens de 
zwangerschap

Extra magnesium voor de zwangerschap en 
postnatale gezondheid.

Wanneer je zwanger bent, heb je een hogere behoefte aan 
magnesium. Hoe komt dat? Je leeft voor twee, en de be-
langrijkste voedingsstoffen waaronder magnesium wordt 
eerst doorgegeven aan de baby. Je komt al gauw in een 
magnesiumtekort waardoor vele zwangerschapskwaaltjes 
ontstaan. Denk aan stemmingswisselingen, nachtelijke 
krampen en spanning op je buik. Herken jij dit?

Door floaten neem je optimaal magnesium op via de huid, 
waardoor jij en de baby opperste ontspanning ervaren. 
Magnesium ondersteunt in een gezonde groei van het 
kindje en helpt zwangerschapskwaaltjes te voorkomen.

€ 350.- pp.

10 Floatkaarten | 60 minuten per sessie

MAAK EEN AFSPRAAK
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Sporters arrangement

Muscle, Mindset & Game Ready

De meeste sporters gaan floaten voor een ‘full-body 
recovery’, zodat ze fit zijn vóór en na elke training of 
wedstrijd. Daarnaast wordt floaten ook ingezet als 
regeneratie binnen de sportmedische branche.

Veel sporters en atleten zoeken naar de beste en meest 
effectieve manier van herstel om tot maximale sport-
prestaties te komen, op elk niveau. Wij onthullen hét 
geheim van sneller spierherstel: Floaten ofwel gewichtloos 
drijven in magnesium (zoutwater), geeft sneller spier-
herstel, verhoogde sportprestaties en een energieker 
gevoel: zo krachtig is floaten. Het is een geheel unieke 
en innovatieve behandeling die je zeker moet toepassen 
in jouw actieve levensstijl. Dit is waarom alle sporters en 
atleten moeten floaten: dé sleutel tot succes!

€ 350.- pp.

10 Floatkaarten | 60 minuten per sessie

MAAK EEN AFSPRAAK
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Health Wellness
Weekendarrangement 
3-daags arrangement exclusief hotel

Wat ga je beleven tijdens jouw weekendje 
weg?

Je weekend is een gezonde combinatie van bewegen, 
gezond eten en magnesium behandelingen bij SenseCity, 
verdeelt over drie dagen.

Op vrijdagavond wordt je verwacht bij SenseCity voor een 
duofloat. Zaterdagmiddag krijg je de Permsal Magnesium 
Experience te beleven. Op de zondagochtend kom je  voor 
de volledige Magnesium Experience Deluxe. 

Om het weekend af te sluiten kun je de historische stad 
van Breda verkennen. Het wandelen en bewegen van je 
lichaam zorgt ervoor dat magnesium nog beter wordt 
opgenomen in je lichaam.

Na onze intensieve magnesium behandelingen ga je 
helemaal ontspannen en met nieuwe energie naar huis. 

€ 225.- pp. op basis van 2 personen

NEEM CONTACT MET ONS OP
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NEEM CONTACT MET ONS OP

Health Wellness
Midweek arrangement
5-daags arrangement exclusief hotel

Wat ga je beleven tijdens jouw midweekje 
weg?

Een midweek met een gezonde combinatie van bewegen, 
gezond eten en magnesium behandelingen bij SenseCity, 
verdeelt over vier dagen.

Op dinsdag en donderdag krijg je bij SenseCity een 
duofloat. Woensdag krijg je de Permsal Magnesium 
Experience te beleven. Op de vrijdag kom je voor de 
volledige Magnesium Experience Deluxe. 

Tussendoor kun je de historische stad van Breda 
verkennen. Het wandelen en bewegen van je lichaam 
zorgt ervoor dat magnesium nog beter wordt opgenomen 
in je lichaam.

Na onze intensieve magnesium behandelingen ga je 
helemaal ontspannen en met nieuwe energie naar huis. 

€ 250.- pp. op basis van 2 personen

mailto:info%40sensecity.nu?subject=


Health Wellness
Weekarrangement 
7-daags arrangement exclusief hotel

Voor zeven dagen nemen wij jou mee in een 
heerlijke verwenweek bij SenseCity.

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 week aan waarin 
je tegelijk kunt genieten, ontspannen, ontstressen en 
opladen in de mooiste hotspot van Breda.

Je gaat tijdens deze week heerlijk drie keer floaten, 
beleefd de Magnesium Experience twee keer, krijgt twee 
heerlijke ontspannen masssages en sluit deze week af 
met de volledige Magnesium Experience Deluxe.

Na deze week heb je een enorme magnesiumboost 
gekregen; je voelt je als herboren! Je gaat helemaal 
ontspannen en met nieuwe energie naar huis. 

€ 555.- pp. op basis van 2 personen

NEEM CONTACT MET ONS OP
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