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Eye-opener voor mannen: 1-Hour Gentlemen's Boost in Guerlain Spa  

Gezichtshuid, pak, shirt, schoenen, alles in een uur weer strak en opgefrist. 

 

Wat is het dat zoveel mannen koudwatervrees tonen voor een gezichtsbehandeling? Ze geven zich 

moeiteloos over aan een personal trainer voor een fit lijf en leden. Maar de minstens zo belangrijke 

aandacht voor de huid is vaak nog ver te zoeken. Terwijl ook mannen enorm kunnen opknappen van een 

reinigende en revitaliserende facial en massage. In de hectiek van alledag doet een verzorgende boost 

wonderen. De Guerlain Spa in Waldorf Astoria Amsterdam ontwikkelde daarom speciaal voor mannen de 

1-Hour Gentlemen's Boost-behandeling. Een verkwikkende pauze voor gezicht en outfit. Om fris, 

ontspannen en verzorgd te blijven tijdens een lange drukke dag. Een ware eye-opener!  

Twee componenten 

De 1-Hour Gentlemen's Boost-behandeling zorgt dat mannen na een uur piekfijn verzorgd en opgefrist 

hun bezigheden kunnen vervolgen met een stralend en gesoigneerd voorkomen. Het arrangement 

bestaat uit twee componenten. Een signature facial met speciaal voor de mannenhuid ontwikkelde 

producten en een exclusieve ‘suit–up’ service. Terwijl de gespecialiseerde Guerlain 

schoonheidstherapeuten (reis)stress, vermoeidheid en rimpels wegmasseren met een verkwikkende 

gepersonaliseerde behandeling, wordt ondertussen de kleding verzorgd. Pak geborsteld, hemd gestreken 

of ververst, schoenen gepoetst. Mannen die zich gedurende een uurtje onderdompelen in de Wereld van 

Guerlain zullen zich dankzij het toegewijde team van professionals beter voelen en er beter uitzien en 

zich alleen al daarom bij hun volgende (zakelijke) afspraak overtuigend presenteren.  



	 	 	 	
  

Signature-behandelingen voor mannen 

De Guerlain Spa signature-behandelingen voor mannen omvatten een uitgebreid programma, variërend 

van een Super Aqua oog contour masker om zichtbare vermoeidheid te reduceren, een verkwikkende 

gezichtsbehandeling van een uur om de natuurlijke huidbalans te herstellen, tot een allesomvattende 

Ultimate Experience-behandeling van 3 uur. Meer informatie en reserveringen via de website. 

Waldorf Astoria Amsterdam participeert in Hilton HHonors®, het enige gast loyalty programma waar 

gasten die rechtstreeks via www.waldorfastoria.com boeken exclusieve voordelen genieten, zoals een 

persoonlijke conciërge en gratis Wi-Fi in alle Waldorf Astoria hotels wereldwijd. Voor meer informatie over 

Waldorf Astoria Hotels & Resorts, kunt u terecht op http://news.waldorfastoria.com of volg het merk op 

Twitter, Instagram en Facebook. 

### 

Over Waldorf Astoria Amsterdam 
Het elegante en statige Waldorf Astoria Amsterdam, geopend in mei 2014, is gevestigd aan de 
Herengracht 542-556, in zes monumentale panden uit de 17e en 18e eeuw, met elk een eigen verhaal. 
De entree en majestueuze trap naar een ontwerp van Daniel Marot, architect van Koning-Stadhouder 
Willem III, verlenen het hotel zijn grandeur. Het hotel beschikt over 93 luxe kamers en suites, de 
exclusieve Guerlain Spa, het twee-sterrenrestaurant Librije's Zusje en Goldfinch Brasserie. 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 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, golfbanen van 
wereldklasse en  luxe spa’s: Waldorf Astoria staat garant voor unieke locaties en onvergetelijke 
ervaringen. Waldorf Astoria is het luxemerk van hotelketen Hilton Worldwide. Ervaar zelf het Waldorf 
Astoria en reserveer via www.waldorfastoria.com of lees meer op http://news.waldorfastoria.com.  


