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Het Instituut van Senteurs d’Ailleurs, een 
luxe-oord volledig gewijd aan de “Hau-

te Cosmétique” en haar effecten op je wel-
zijn.

Deze ruimte met haar zuivere en elegante 
vormgeving werd ontworpen om je een ech-
te oase van ontspanning en welbevinden te 
bieden, een moment om op intensievere wij-
ze voor jezelf te zorgen.

Een luxueus rustpunt van topniveau in de cou-
lissen van een van de eerste topparfumerieën 
in Europa, gewijd aan nicheproducten. Iedere 
verzorging wordt verleend als een uniek ritu-
eel, met dezelfde mate van uitmuntendheid en 
professionalisme. Is dat niet de ultieme luxe?

Ontdek de allernieuwste verzorgingsformules 
op het gebied van cosmetica-ontwikkeling, ri-
tuelen die telkens aangepast zijn aan je speci-
fieke behoeften, maar ook gepersonaliseerde 
make-upsessies.

Een gelegenheid om jezelf in de watten te 
leggen, of, waarom niet, iemand van wie je 
houdt te verwennen. Een bezoek aan het In-
stituut van Senteurs d’Ailleurs kan immers ook 
onder de vorm van een cadeaubon, met het 
bedrag van je keuze.



Bijkomende verzorging Touch Therapy 15 minuten  – 25 euro

Een krachtig ontspannende verzorgingsbeurt 
die aansluit op je Fundamentele Dermalogi-
ca Verzorging van 75 minuten, met een ont-
spannende massage van 15 minuten, gefocust 

op één van de volgende zones naar keuze: 
Hoofdhuid / Handen & armen / Rug / Voeten

LA MER

Revitaliserende en ontspannende gelaatsbehandeling 75 minuten  – 150 euro

Een primordiale verzorgingsbeurt op basis van 
de La Mer producten en hun buitengewone 
regenererende eigenschappen. Uitgewerkt 
op basis van zes fundamentele stappen, biedt 
deze verzorging een onderdompeling in het 
hart van ultiem welzijn en volledige regenera-
tie van de huid.

Na een reiniging met diamantpoeder en 
zeekwarts ontvangt de huid de weldaden 
van drie basismassages. Deze verschaffen 
beurtelings volgende weldaden: de eerste 
massage is sterk regenererend dank zij het 
La Mer concentraat dat door middel van 

acupressuur wordt aangebracht. Vervolgens 
wordt de massage ontspannend, met de 
Crème Soyeuse van La Mer. Tenslotte volgt 
er een drainerende massage van de oogom-
trek. Na deze massage in drie tijden wordt 
een masker aangebracht, begeleid door 
een massage van armen en handen, terwijl 
de Miracle Broth™ kan inwerken.

De verzorging wordt voltooid met een royale 
portie van de legendarische Crème de La Mer, 
waarbij je een intens gevoel van welbeha-
gen zal ervaren.

GELAATSVERZORGING

DERMALOGICA

De Fundamentele Verzorging van Dermalogica
100% gepersonaliseerde gelaatsverzorging

Fundamentele Verzorging 75 minuten  – 125 euro

Een essentiële verzorging op maat voor een 
gezonde huid en een schitterende teint. Voor-
afgaand aan de verzorging stellen onze ex-
perten een minutieuze analyse op van je huid. 
Een “Face Mapping™” die de individuele pro-
blemen, behoeften en tekorten van je huid in 
kaart  brengt. Op basis van deze analyse kan 
elke Fundamentele Verzorging volledig ge-
personaliseerd en aangepast worden aan de 

specifieke noden van je huid. De Fundamen-
tele Verzorging wordt uitgevoerd met profes-
sionele, sterk geconcentreerde producten en 
bestaat uit achtereenvolgend een exfoliatie, 
extracties en een weldoende aroma-therapeu-
tische massage. Het perfecte evenwicht tussen 
zichtbaar resultaat en het genoegen van een 
intens ontspanningsmoment.

ProPower Peel , 1 verzorgingsbeurt (1 naverzorgingskit inbegrepen) 60 minuten  – 130 euro
ProPower Peel, 3 verzorgingsbeurten  (1 naverzorgingskit inbegrepen) 60 minuten – 375 euro

Deze behandeling omvat een professio-
nele, krachtig geconcentreerde chemische 
peeling voor een heldere en stralende teint 
van gezicht en hals.Deze grondige peeling 
maakt de huid effen en doet onregelmatig-

heden zoals sporen van acne, hyperpigmen-
tatie en huidveroudering vervagen. 
Een behandeling op maat die perfect bij je 
huid past.

Bijkomende verzorging Microzone 15 minuten  – 25 euro

15 extra minuten bovenop de verzorgingsbeurt 
van 75 minuten voor huiden die een grondige 
reiniging tegen meeëters vereisen of een speci-
fieke behandeling voor een zone van het gelaat 

of het lichaam. Bijvoorbeeld een revitaliserende 
behandeling voor de ogen, een voedende ver-
zorging voor de handen, een mini reinigende 
verzorging voor de rug.

MAKE-UP

Make-up sessie 45 minuten  – 70 euro
75 minuten privé make-up les en consultatie  – 90 euro*

Een privé sessie waarbij een make-up artist 
samen met jou de essentiële handelingen voor 
het aanbrengen van make-up vastlegt. Van de 
voorbereiding van de huid tot het aanbrengen 
van de make-up onderzoekt de vakman of 

-vrouw met elkeen hoe de make-up gemodu-
leerd kan worden en aangepast aan de ver-
schillende looks die men zich gedurende de 
dag wil aanmeten, terwijl de lijnen en de har-
monie van het gezicht gerespecteerd worden.

*Deze consultatie is gratis indien U nadien voor 150 euro make-up producten koopt.



VERZORGINGS

BIOLOGIQUE RECHERCHE

BIOLOGIQUE RECHERCHE

Gezichtverzorging
Een 100% gepersonaliseerde gezichtsbehandeling

De methode Biologique Recherche steunt op veertig jaar ervaring en vertrekt vanuit unieke 
verzorgingsprotocollen op maat, afgestemd op de eigen Skin Instant © De verzorgingen van 
Biologique Recherche, geschikt voor zowel mannen als vrouwen, bestaan uit drie stappen:

Stap I: Evaluatie

Vooraleer onze schoonheidsspecialiste, opge-
leid in het gebruik van Biologique Recherche, 
aan uw verzorging begint, stelt ze een diep-
gaande dermo-cosmetische diagnose van uw 
huid om te bepalen hoe uw Skin Instant © is 
geëvolueerd. U krijgt hiervoor een vragenlijst 

toegestuurd vóór uw afspraak in ons instituut. 
Die geeft ons een volledig overzicht en helpt 
ons te beslissen welk verzorgingsprotocol het 
meest efficiënt is voor en aangepast aan uw 
Skin Instant ©.

Stap II: Initialisatie 

Het verzorgingsprotocol begint met een ge-
personaliseerde voorbereiding van uw opper-
huid, de sterkste bescherming tegen agressies 
van buitenaf. Hiervoor wordt een specifiek, 
strikt ritueel gevolgd:

•  Een diepgaande reiniging van de huid en 
een massage.

•  Een voorbereiding van de huid met de Lotion 
SPF50, het iconische product van het merk, 
en het aanbrengen van een masker.

Étape III : Verzorging

Deze fase gebeurt met producten met de 
hoogste dosis actieve bestanddelen die de 
opperhuid ‘revitaliseren’ en de zelfherstellen-
de werking van de huid stimuleren:
•   Een selectie doelgerichte en authentieke se-

rums, specifiek uitgekozen door de Biologi-
que Recherche-expert

 

•   Dankzij de plantaardige of biomariene 
actieve bestanddelen optimaliseren en ver-
ankeren de crèmes en afwerkingsserums, 
afgestemd op uw huid en haar behoeften, 
de werking van de verzorging.

Uw gerevitaliseerde huid is weer elastisch, uw 
gelaat is weer voller en hervindt zijn natuurlijke 
ovale vorm.

DE VERZORGINGEN

VERZORGINGEN MET BOOSTER

— 75 minuten (1 booster) – 135 euros
— 90 minuten (2 boosters) – 165 euros
— 90 minuten (1 booster) + booster Second Skin – 200 euros

Voor een specifieke en intensieve verzorging 
Verzorgingen met booster + 1 co-factor

— Verzorging 90 min: 1 booster + co-factor Biologique Féérie Gelaat en hals – 195 euros
— Verzorging 90 min: 1 booster + co-factor Biovecteur marin – 175 euros
— Verzorging 90 min: 1 booster + co-factor Masque Collagène Caviar – 185 euros

Er wordt altijd op het moment van de verzor-
ging en na een gesprek met onze schoon-
heidsspecialiste beslist over de boosters en de 

co-factors, in functie van uw Skin Instant © en 
het gewenste resultaat.



I. DE BOOSTERS

HYDRATERENDE EN GLADMAKENDE BOOSTER

Herstructurerende en gladmakende 
verzorging, voor een verkwikte huid. Deze 
verzorging is aangepast aan alle Skin Instant 
© en herstelt en verkwikt de opperhuid. De 
huid van uw gelaat, hals en decolleté is 

gedraineerd, gladgestreken en opgepept. 
Het complex op basis van hyaluronzuur 
en Rhizobium maakt de huid glad, de 
koninginnenbrij regenereert haar en de 
aminozuren hydrateren de huid in de diepte. 

VOLLER MAKENDE EN HERSTELLENDE BOOSTER

Lotion MC 110 N™1 en N™2 Verzacht rimpels. 
N™1 Voor de fijne tot normale Skin Instant© en 
N™2 voor de dikkere, uitgebluste en/of doffe 

Skin Instant©. Een verzorging die rimpels en 
lijntjes verzacht. De huid van uw gelaat, hals 
en decolleté is verkwikt en ziet er strakker uit.

LIFTENDE EN TONISCHE BOOSTER 

Liftende verzorging C.V.S., voor een gelifte en 
opgepepte huid. Een exfoliërende en liftende 
verzorging in combinatie met modelling-tech-
nieken voor de rijpere Skin Instant© (gaat 

huidverslapping en gebrek aan tonus tegen). 
De huid is glad, verkwikt en heeft een fijnere 
huidkorrel.

VERLICHTENDE BOOSTER 

Exfoliërend masker SPF50 gelaat, voor 
een zuiverder huid. Een exfoliërende, 
revitaliserende verzorging voor vale 

Skin Instant© en/of de Skin Instant© met 
pigmentvlekken en onregelmatigheden. De 
huid is egaal, glad en stralend. 

EXFOLIËRENDE EN GLADMAKENDE BOOSTER 

Peeling met fruitzuren voor een zachtere 
huid. Een exfoliërende en revitaliserende 
verzorging voor de doffe en dikkere 
Skin Instant© met rimpeltjes, verhoorning 

en/of littekens. Een sterke peeling met 
geconcentreerd fruit- en bloemenzuur. De 
huid is gladder en zachter.

OXYGENERENDE EN ANTIVERVUILINGSBOOSTER

VIPO2-booster, voor een stralender huid. De 
verzorging ontgift, stimuleert de opperhuid en 
geeft het huidweefsel van de vale, door de 

stedelijke omgeving aangetaste Skin Instant© 
opnieuw wat zuurstof. De teint krijgt een 
ongelofelijke boost, de huid straalt en is lichter.

REGENERERENDE EN GLADMAKENDE BOOSTER MET ELEKTRODEN 

Second Skin-booster. Een wereldprimeur in de 
professionele cosmetica. Deze regenererende 
en liftende verzorging  bestaat uit een 

masker met elektroden en 80% hyaluronzuur 
(farmaceutische hoeveelheid) voor de sterk 
beschadigde Skin Instant©.

II. DE CO-FACTORS 

Voor een nog zichtbaarder resultaat raden 
we aan uw gezichtsverzorging te combineren 
met een voorgevormd masker (Biologique 
Féérie gelaat en hals, Biovecteur Marin, 
Collagène Caviar) dat zich aanpast aan  

de vorm van uw gelaat. Terwijl u het masker 
laat inwerken, krijgt u een massage van de 
armen en/of voeten, afhankelijk van hoe lang 
de verzorging duurt. De totale verzorging 
duurt zo’n 90 minuten. 

HET MASKER BIOLOGIQUE FÉÉRIE GELAAT EN HALS

is geschikt voor alle Skin Instant©. Dankzij het 
hoge gehalte aan collageen en biomariene 
complexen worden de contouren van uw 

gelaat onmiddellijk verstevigd. De huid van 
uw gelaat, hals en decolleté is gedraineerd, 
verzacht en opgepept.

HET MASKER BIOVECTEUR MARIN

is een stimulerende, antioxidante verzorging 
met rode algen uit Bretagne, specifiek gericht 

op de rijpere, vermoeide of gevlekte Skin 
Instant©. 

HET MASKER COLLAGÈNE CAVIAR

 is ideaal voor gedevitaliseerde, vermoeidere, 
gedehydrateerde Skin Instant© en de huid 
met verwijde poriën. De meervoudige 
werking leidt in eerste instantie tot een intense 

hydratatie van de huid. Het collageenextract 
verstrakt de huid en het kaviaarextract 
regenereert de huid en laat haar stralen.



GELAATS- & LICHAAMSVERZORGING 

LA MER

De La Mer Ultimate Experience 135 minuten – 245 euro

Een 100% luxe verzorging, de absolute top. 
Een unieke ervaring die een uitzonderlijke 
lichaamsverzorging koppelt aan de primordi-
ale revitaliserende en ontspannende gelaats-
verzorging van La Mer.
 
Het eerst deel van deze verzorging richt zich 
op het lichaam en zijn specifieke noden: de 
lichaamsverzorging vat aan met een massa-
ge met de Crème Corps van la Mer, een hy-
draterend en regenererend complex, verrijkt 
met zee-algen en het emblematische Miracle 
Broth. De lichaamsverzorging eindigt met een 
voetzoolreflexologie. Een luxueus ritueel dat 
de vitale energie doet ontwaken. Je huid is zij-
dezacht, getonifieerd en stralend van vitaliteit. 
Het tweede deel van de verzorging concen-
treert zich op het gelaat: na een reiniging 
met diamantpoeder en zeekwarts ontvangt 

de huid de weldaden van drie basismassa-
ges. Deze verschaffen beurtelings volgende 
weldaden: de eerste massage is sterk rege-
nererend dank zij het La Mer concentraat dat 
door middel van acupressuur wordt aange-
bracht. Vervolgens wordt de massage ontspan-
nend, met de Crème Soyeuse van La Mer. Ten-
slotte volgt er een drainerende massage van de 
oogomtrek. 

Na deze massage in drie tijden wordt een mas-
ker aangebracht, begeleid door een massage 
van armen en handen, terwijl de Miracle Broth™ 
kan inwerken.

LICHAAMSVERZORGING

MANSARD

Spa Lichaamsbehandeling 90 minuten – 160 euro

Een driedelig ritueel voor het lichaam, met na-
tuurlijke ingrediënten geïnspireerd op de mooi-
ste tuinen en wouden van de wereld.

Een wandeling in de keizerlijke tuin van Kyoto
Ontgiftend
-  Een ontgiftende exfoliatie met groene thee.
-  Een ontzwellende omwikkeling met drie soor-
ten thee.

-  Een drainerende massage met Aziatische 
thee-oliën om te hydrateren en toxinen te ver-
wijderen.

De tuin van Taraho’i als tussenstation  
Voedend 

-  Een zachte scrub met kokosnoot en litchipulp.
-  Een voedende omwikkeling met kokos- 
nectar en tiarébloemen.

-  Een intensief hydraterende massage met ko-
kosolie.

Een ontdekking van het Amazoneregenwoud
Anti-cellulitis / tonifiëren
-  Een superzachte huid na een exfoliatie met 
cacao en sinaasappel.

-  Een verkwikkende body wrap met cupuazú 
boter.

-  Een krachtige massage met cocooning oliën 
van koffie, thee en guarana. 

MASSAGE

Ontspannende of verkwikkende lichaamsmassage van  60 minuten   – 95 euro 
90 minuten   – 140 euro 
120 minuten  – 180 euro

            Scrub & Massage   60 minuten  – 100 euro



EPILATIE

 Wenkbrauwen :   20 euro’s*/25 euro’s
 Oren :  15 euro’s
 Neus: 15 euro’s
 Wangen :  15 euro’s
 Bovenlip :  15 euro’s
 Kin :  15 euro’s
 Nek :  15 euro’s
 Schouders :  15 euro’s
 Oksels :  20 euro’s
 Volledige armen :  30 euro’s
 Onderarmen :  20 euro’s    
 Handen : 10 euro’s 
 Torso :  35 euro’s
 Borststreek en tepels :  10 euro’s   
 Rug :  45 euro’s    
 Onderkant rug :  25 euro’s    
 Buik : 20 euro’s    
 Braziliaanse of Amerikaanse bikinilijn :  45 euro’s
 Bikinilijn :      Klassiek : 30euro’s
  Volledige:  45 euro’s
  Billen :  15 euro’s
 Onderbenen of dijen :  30 euro’s    
 Volledige benen :   60 euro’s 

KLEURINGEN

‘s
 Wimpers : 30 euro’s
 Wenkbrauwen : 20 euro’s

* Gereduceerd tarief: als complement van een gelaatsverzorging

•  Als u genoodzaakt bent uw afspraak te annuleren, gelieve dit dan 24 uur op voorhand te doen. 



Senteurs d’Ailleurs: een juweel ontworpen 
als een uitzonderlijke oase, waar niche-

merken, exclusiviteiten, revelaties en ongewo-
ne geuren worden aangeboden. Zeldzame 
parfums, interieurparfums, Haute Cosméti -
que producten en geparfumeerde verzor-
gingsproducten. Meer dan een verkoop-
ruimte, is Senteurs d’Ailleurs een benadering.  
 
Naast het feit dat Senteurs d’Ailleurs zich als 
ontdekker en trendsetter op de Benelux markt 
gevestigd heeft, al bijna 20 jaar geleden, on-
derscheidt het zich ook door de weelde van 
zijn concept. Een concept van alternatieve par-
fumerie die een terugkeer aanbiedt naar de es-
senties van geuren. Een ruimte gewijd aan de 
parfums van ontwerpers, de zeldzame gam-
ma’s en nichemerken, die voor het merendeel 
niet terug te vinden zijn in courante parfumeries 
van winkelketens.

Senteurs d’Ailleurs draagt ook de Haute Cos-
métique hoog in het vaandel: een avontuur in 
het hart van de meest spits-technologische cos-
meticamerken, een holistische benadering van 
welzijn en schoonheid.

Bovenal echter is Senteurs d’Ailleurs heel wat 
meer dan een luxeboetiek: het is een ploeg 
van enthousiaste expert, echte specialisten, 
die je niet alleen zullen helpen om het parfum 
te vinden dat je belichaamt, de verzorging die 
je sublimeert, maar die je ook zullen bezielen 
met hun passie.

Haute Cosmétique

Haute Parfumerie

66°30
Absolution

Acqua di Parma
Aésop

Bioeffect
Bumble and bumble

Christophe Robin
Claus Porto

Clyde for men
Delbôve 

Dermalogica
Diptyque

Geo. F. Trumper
Grown Alchemist

Institut Esthederm Soins Solaires 
Kiehl’s

Kure Bazaar
La Mer

Laura Mercier
Lebon Oral Care

Malin+Goetz
Mansard

Marie-Stella-Maris
Marvis 

Molton Brown
My Blend

Santa Maria Novella
Savonneries Bruxelloises

Talm
Tom Ford 

Verso Skincare
Whamisa

Acqua di Parma
Amouage
Arquiste
Byredo
Caron

Cire Trudon
Comme des Garçons 

Comptoir Sud Pacifique
Creed 1760

Diptyque
Editions de Parfums Frédéric Malle

Escentric Molecules
Etat Libre d’Orange

Etro
FO’AH

Fornasetti
Fragrances Dubois

Goutal Paris
James Heeley

Jazeel 

Jean-Michel Duriez
Jo Malone London

Kilian Paris
L’Artisan Parfumeur

Le Galion
Le Labo 

Les Eaux Primordiales
Maison Francis Kurkdjian 

Maison Violet
Marc-Antoine Barrois

Mizensir
Ormonde Jayne

Penhaligon’s
Pierre Guillaume Paris

Profumum Roma
Serge Lutens

Thameen 
The Different Company

Tom Ford
Trudon Parfums



SENTEURS D’AILLEURS 

Stefaniaplein 1A/3 - 1000 Brussel 

HAUTE COSMETIQUE INSTITUUT 

Instituut open van 10u tot 18u30

Afspraak kan belegd worden via ons telefoonnummer: +32 (0)2 511 69 69

www.senteursdailleurs.com


