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Een passie voor stenen

Dolce La Hulpe Brussels
Spa Cinq Mondes:
de wereld rond

Alsof de ligging in het hart van het Zoniënwoud nog niet impressionant genoeg is, kan u in de Spa Cinq Mondes in het viersterrenhotel
Dolce La Hulpe genieten van 800 m² aan wellness. Naast de zes verzorgingszalen, het Japanse bad ‘Arômes et Fleurs’®, het massagebad,
de twee ruimtes voor de verzorging van handen en voeten en de grote
hammam met vier gommagetafels, kan u hier ook nog tot uw zinnen
komen in de dubbele vipzaal met Japans duobad en terras met zicht
op de feng shui-tuin. Zoals de naam al laat vermoeden, gebeuren de
behandelingen op basis van de producten van het merk Cinq Mondes, bekend om zijn verzorgingen uit alle hoeken van de wereld. Deze

Moïse Mann wilde aanvankelijk keukenchef worden, maar het toeval deed
hem belanden in een opleiding juwelen. Na zijn studie in Luik en zeventien
jaar aan de werkbank in het atelier van de Brusselse juwelier Holemans
opende hij vorig jaar Manalys, een somptueuze boetiek annex atelier op de
Waterloolaan in Brussel, waar hij klanten op zoek naar unieke juwelen
vervaardigd rond prachtige stenen weet te verwennen. Als verzamelaar van
de mooiste exotische stenen antwoordde Mann op onze vraag waaraan we
een kwaliteitssteen kunnen herkennen.
f

producten werden samengesteld op basis van de resultaten van tien
jaar onderzoek naar de beste aromatherapeutische en dito schoon-

Door Anja Van Der Borght

heidsbehandelingen wereldwijd. Aanraders zijn, naast een uniek afslankarrangement met Braziliaanse en Indisch rituelen om weer in
perfecte vorm te komen, de taoïstische massages en de peeling met
‘Purée de Papaye®’ volgens de tradities van Siam, met natuurlijke
extracties van papaja voor een fijne en lichte huid. De Taoïstische ge-
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