beauty / adressen
door Goedele Leyssen

Elke maand kunt u mee
bladeren in het adressenboekje van beautyredactrice
Goedele.
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KNAPPE KAPPER

Pascal van Loenhout was
tien jaar artistiek directeur
van Toni & Guy in Londen
voor hij in België met een eigen boetieksalon startte.
Hair By Pascal van Loenhout is een ruim salon met
een divers cliënteel. Het FFI
(Flanders Fashion Institute)
komt er over de vloer, de
ploeg van Dries Van Noten
en op maandag laten de meisjes van de kunstacademie er hun haar knippen in de Van Loenhout Academie. “Mijn salon is een modehuis voor haar”,
zegt Pascal. “Ik word beïnvloed door muziek,
kunst, (straat)cultuur en wat er op de catwalk gebeurt.” Het haar van zijn klanten knipt hij naar
hun gezichtsvorm en haartextuur, waardoor het
moeiteloos in model blijft. Voor kleuringen heeft
Pascal een colorist in dienst en je kunt je in zijn
salon ook laten opmaken. Klinkt dit te mooi om
waar te zijn? Wij gingen er langs en het klopt allemaal. Deze kapper moet u gewoon eens proberen.

Hair By Pascal van Loenhout, Minderbroedersrui 51,
Antwerpen. 03/288.78.78
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Sauna Savu
In Sint-Laureins, te midden van
de velden en de boerderijen,
bouwden Nele en Bart een pri
vésaunahuis van hout dat ze
‘Sauna Savu’ noemden (Savu is
Fins voor ‘rook’). Buiten is er, naast
een koud voetenbad, een kantel
emmer en een vijvertje met vissen,
een heerlijke jacuzzi en binnen
vind je ligstoelen, een gezellige
houtkachel, een sauna en een
hamam, maar ook een koelkast
met een flesje champagne om in
de jacuzzi leeg te drinken.
Wij kozen voor de brunchfor-

mule (3 uur sauna met brunch
inclusief flesje champagne voor
2 personen, € 180) en werden
verwend met een pompoensoepje, een stukje quiche, een
salade en knapperige broodjes
met zalm en geitenkaas.
Je kunt Sauna Savu al afhuren
vanaf € 70 voor 2 uur, ongeacht
het aantal personen.
Meer info: 09/379.78.49 en
www.saunasavu.be. Het is
ook mogelijk om massages te
boeken. Op termijn komen er
waarschijnlijk gastenkamers.
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Santé Magic

Wanneer ik een instituut buitenstap, is het altijd een goed
teken als ik weet waarom ik
er nog een keertje wil terugkomen. Bij Santé Magic in Leuven
zijn dat de dieptemassages. De
bedoeling van deze therapeutische massage is dat alle spanningen in het lichaam losgemaakt worden. Het kan pijn
doen, maar het lichte, ontspannen gevoel dat je achteraf hebt,
is onbeschrijfelijk. Gezondheidstherapeute Christiane
gebruikt tijdens de massage
haar kennis van de Chinese geneeskunde en linkt mijn pijnpunten feilloos met diverse
gestresseerde organen. Achteraf geeft ze tips over hoe ik
mijn lichaam opnieuw in balans kan brengen.
Christianes andere passie is numerologie, waarbij aan cijfers

een bepaalde betekenis wordt
gegeven. Het jaar waarin we leven, je geboortedatum... allemaal kunnen ze helpen om
meer te weten te komen over
jezelf. Je kunt bij Santé Magic
een sessie numerologie boeken
of deelnemen aan de workshop
die in september plaatsvindt.
Bij Santé Magic kunt u ook terecht
voor gelaatsbehandelingen met
Environ, yoga... Info: 016/30.92.42
en www.santemagic.be

