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Elegantie en expertise in Guerlain Spa Waldorf Astoria Amsterdam 

Persoonlijke behandeling op maat in luxe boutique spa 

 

 

 

Amsterdam, 28 mei 2014 – De eerste Guerlain Spa in de Benelux is geopend In het 

nieuwe Waldorf Astoria Amsterdam. De World of Guerlain verwelkomt gasten in een 

oase van rust en verfijning in een historisch deel van het elegante hotel, grenzend aan 

de binnentuin. Elke gast wacht een ongeevenaarde, persoonlijke beautybehandeling 

met de exclusieve producten van het vermaarde Franse cosmeticahuis. Een unieke 

zintuiglijke ervaring die zorgt voor een volmaakt gevoel van welbevinden, ingebed in de 

legendarische luxe van Waldorf Astoria. 

   

De wellness essentie van Guerlain 

De combinatie van therapeutische kennis, innovatie, luxe en esthetische expertise 

kenmerkt de World of Guerlain. Elke behandeling wordt op maat samengesteld en is 

nog altijd gebaseerd op de exclusieve Guerlain massagetechniek, in 1939 ontwikkeld 

binnen het allereerste Institut de Beauté in Parijs. De schoonheidsspecialistes zijn 

speciaal opgeleid en gekwalificeerd om de befaamde Guerlain Signature Treatments en 

Guerlain Facials uit te voeren. Speciaal voor de Spa in Waldorf Astoria Amsterdam is 
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de Signature Fusion Experience Treatment ontwikkeld. Bovendien is het volledige 

Guerlain assortiment van make-up en verzorgingsproducten verkrijgbaar, alsook een 

exclusieve selectie van geuren.  

 

Beleving op maat  

In de Guerlain Spa komen lichaam en geest in balans. De zintuigen komen tot rust en 

de ontspanning is volledig in deze stijlvolle en serene ambiance met zachte kleuren en 

luxe geuren. Een weldadig voetenbad en grondige huidanalyse vormen de start voor de 

behandeling op maat, die de schoonheidsspecialistes met elke gast persoonlijk 

afstemmen. Er wordt gebruik gemaakt van de exclusieve Guerlain 

huidverzorgingsseries - Orchidee Impériale, Abeille Royale, Super Aqua – alle 

geïnspireerd op de natuur; zeer zintuiglijk én bijzonder doeltreffend.  

Het menu aan behandelingen in de Guerlain Spa omvat gepersonaliseerde 

gezichtsbehandelingen, body treatments, harmoniserende massages, weelderige hand- 

en voetverzorging, zachte waxbehandelingen en elegante maquillages. Alles om de 

gast totale luxe en ontspanning te bieden, in hartje Amsterdam.  

 
Guerlain Signature treatments 
 

Exclusieve Waldorf Astoria Amsterdam Signature Fusion Experience  

Een speciale Fusion Experience-behandeling van 1 of 1,5 uur, exclusief ontworpen voor 

Waldorf Astoria Amsterdam. Een lichaamsmassage met warme olie en ijsbubbels waarmee 

de fusie tussen aarde en water wordt nagebootst. Deze vitaliserende massage is de 

perfecte manier om tot rust te komen, spanningen los te laten en de energie in balans te 

brengen. Een buitengewone ervaring. 

 

Orchidée Impériale Prestige Treatment - De bijzondere levenskracht van de orchidee 

vormde de inspiratiebron voor de meest complete gezichtsbehandeling van 2,5 uur die 

Guerlain aanbiedt. Hiermee wordt de huid zichtbaar getransformeerd en krijgt weer een 

jeugdige uitstraling. Hoogtepunten zijn de verstevigende Orchidée Impériale-massage van 
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gelaat, nek, decolleté en bovenrug met diepere en zachtere ontspannende 

massagetechnieken ter stimulans van de spieren en versteviging van de gezichtscontouren. 

Drie verschillende maskers met iconische producten uit de Orchidée Impériale-reeks 

voeden de huid. Tekenen van huidveroudering worden intensief gecorrigeerd en de huid 

herstelt haar soepele, zachte en gloedvolle uitstraling.  

 

De Orchidée Impériale Ultimate Face and Body Treatment is een bijzonder 

doeltreffende anti-age behandeling voor gezicht en lichaam:  een 2-3 uur durende weldaad 

voor de zintuigen. Een dieptemassage stimuleert alle spieren en zorgt ervoor dat het 

celvernieuwingsproces wordt geactiveerd met een perfect verstevigde huid als resultaat. 

De lichaamscontouren worden verstevigd en de huid wordt soepeler. Het gezicht krijgt een 

stralende teint met een verbeterde huidstructuur.  

 

Abeille Royale Expert Treatment - Een gezichtsbehandeling die in 1,5 uur de huid 

verstevigt en rimpels corrigeert. De celdeling wordt gestimuleerd, waardoor het gelaat 

zachter en steviger wordt. De ‘microdermabrasie’ wordt gevolgd door een massage met 

warme kruidenstempels om de huid grondig te reinigen en te verstevigen. Rimpels worden 

vakkundig behandeld met het Abeille Royale Youth Serum, gebaseerd op de kracht van 

bijenproducten en puur koninginnengelei dat het herstelproces van de huid in de kern 

bevordert*. De Guerlain huidmassage bevordert de opname van het serum. Het resultaat is 

onmiddellijk zichtbaar: rimpels zijn vervaagd, de huid is weer strak en stevig en heeft een 

stralende teint gekregen. *In-vitro getest 

 
Overige behandelingen; ook voor mannen 

Naast de Signature Treatments is er keuze uit een uitgebreide reeks andere 

schoonheidsbehandelingen en massages. Alle met dezelfde expertise, de best 

denkbare service en de geavanceerde producten van Guerlain; gericht op ontspanning, 

reiniging, herstel en versteviging van elk huidtype. Op het gebied van bodycare en 

massages biedt Guerlain Spa een ongekend aanbod van holistische, zuiverende, 



   
 

4 

 

revitaliserende, ontspannende, zintuiglijke en verkwikkende behandelingen.  

Alle behandelingen zijn ook geschikt voor mannen en er worden speciale sport- en 

pre/postnatale massages aangeboden. Voor een totale spa-ervaring combineert 

'Amsterdam Cures' de beste behandelingen in een halve of hele dag pure verwennerij.  

 

Gebruik van andere faciliteiten 

Voor iedere hotelgast staan de verdere wellness faciliteiten van Waldorf Astoria 

Amsterdam ter beschikking, waaronder sauna, stoomcabine, een verwarmd 

binnenzwembad en heerlijke ontspanningsruimte en de royale privébinnentuin.  

 

### 

Over Waldorf Astoria Amsterdam 

Het elegante en statige Waldorf Astoria Amsterdam beschikt over 93 luxe kamers en suites.Het 

hotel is gevestigd aan de Herengracht 542-556, in zes monumentale panden uit de 17e en 18e 

eeuw. De unieke entree en majestueuze trap naar een ontwerp van Daniel Marot, architect van 

Koning-Stadhouder Willem III, verlenen het hotel zijn grandeur. De centrale locatie, aan de 

mooiste gracht van Amsterdam, maakt het tot een ideale plek om de stad in al zijn gedaantes te 

ontdekken en te beleven. Kijk voor meer informatie op www.waldorfastoria.com/amsterdam. 

 

 

Over Waldorf Astoria Hotels & Resorts 
Waldorf Astoria Hotels & Resorts is een keten van meer dan 25 unieke hotels en resorts, elk 

met een eigen verhaal en identiteit, op de meest gewilde locaties ter wereld. De hotels hebben 

een aantal dingen gemeen: een inspirerende omgeving en een ongeëvenaard serviceniveau. 

De True Waldorf Service staat elke keer weer garant voor een onvergetelijk verblijf. Persoonlijke 

assistenten bieden service op maat en staan de gast vanaf reservering tot check-out met raad 

en daad terzijde. Toprestaurants, 12 golfbanen van wereldklasse en 23 luxe spa’s: Waldorf 

Astoria staat garant voor unieke locaties en onvergetelijke ervaringen. Waldorf Astoria is het 

luxemerk van hotelketen Hilton Worldwide. Kijk voor meer informatie over Waldorf Astoria hotels 

en resorts op www.waldorfastoria.com of http://news.waldorfastoria.com. 

file:///C:/Users/Marieke/Dropbox/Klanten%2014/Waldorf%20Astoria/Press%20information_articles_drafts/www.waldorfastoria.com/amsterdam
http://t.ymlp285.net/mjyalauuuuwarayeacau/click.php
http://t.ymlp285.net/mbuatauuuuwapayeavau/click.php
http://t.ymlp285.net/mjyalauuuuwarayeacau/click.php
http://t.ymlp285.net/mbsaaauuuuwacayealau/click.php

