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Dolce La Hulpe Brussels 
Spa Cinq Mondes: 

de wereld rond 
Alsof de ligging in het hart van het Zoniënwoud nog niet impressio-

nant genoeg is, kan u in de Spa Cinq Mondes in het viersterrenhotel 

Dolce La Hulpe genieten van 800 m² aan wellness. Naast de zes ver-

zorgingszalen, 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 Mon-

des, bekend om zijn verzorgingen uit alle hoeken van de wereld. Deze 

producten werden samengesteld op basis van de resultaten van tien 

jaar onderzoek naar de beste aromatherapeutische en dito schoon-

heidsbehandelingen wereldwijd. Aanraders zijn, naast een uniek af-

slankarrangement 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-

zichtsverzorging en massage ‘Jong en Stralend’ bijvoorbeeld is een 

complete verzorging met cosmetische bereidingen uit China en een 

massage van het gezicht volgens een Chinees ritueel dat de nadruk 

legt op acupunctuurpunten, zodat het gelaat ontspant en er weer jong 

en stralend uitziet.

Sea Nooz Nieuwpoort: 
helemaal privé

De Grobbendonkse Wim Vanacker, gevoelsmens in hart en nieren, kon 

nergens echt tot ontspanning komen en daar wilde hij zelf wat aan 

doen. In 2006 zegde hij zijn goedbetaalde job als business unit di-

rector bij Siemens op. Na drie jaar van conceptualisatie en construc-

tiewerken opende hij samen met zijn vrouw ‘Nooz’ in Grobbendonk. 

Het is een bijzonder ontspanningscenter dat ondertussen al talrijke 

awards in ontvangst mocht nemen, waaronder de prestigieuze Enter-

prize Award voor het ‘meest innovatieve concept’. Vanuit die ervaring 

opende het koppel zopas Sea Nooz in een design ingericht vissershuis 

op de meest unieke locatie van een vakantiedomein in Nieuwpoort. 

Sea Nooz is een privéwellness die u voor een gezelschap van maximum 

zes afhuurt om heerlijk te relaxen of te ‘noozen’. Wil u volledig opgaan 

in uw favoriete muziek of film? De volledig digitale klankinstallatie 

met blu ray en filmprojector in de privéconcert- en -filmzaal staat 

garant voor het summum van klank en een ultieme privébioscoopbe-

leving. Sea Nooz biedt daarnaast een privésauna met automatische 

opgietsessies, infrarood en chromotherapie, een outdoor regendouche 

om zalig te genieten van de warme regen en een jacuzzi om outdoor 

te genieten in alle seizoenen. Hier in deze oase van rust, omringd door 

water met een prachtig zicht op een vijver van 2,5 ha, komt u te-

rug tot uw zinnen. En het ontbijt? Vers brood en koffiekoeken vindt 

u ’s ochtends aan de deurklink. U moet ze enkel nog op tafel zetten. 

SPA Cinq mondeS, 
doLCe LA huLPe BruSSeLS, 
Chaussée de Bruxelles 135, 
1310 La hulpe,
tel. 02 290 98 00, 
cinq.mondes@dolce.com, 
www.dolcelahulpebrussels.com

Tel. 014 50 20 53, 
info@seanooz.be, 
www.seanooz.be     

Wellness

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

Door Anja Van Der Borght

Juwelen

“Bepaalde hoogkwalitatieve stenen 

zoals bijvoorbeeld Birmaanse ro-

bijnen zijn ondertussen zo duur ge-

worden dat ze niet meer te betalen 

zijn”, zo steekt Moïse Mann van 

wal. “Daarom komen er meer en 

meer behandelde exemplaren van 

mindere kwaliteit op de markt. 

Zo worden stenen met een min-

der diepe of gelijkmatige kleur 

verhit in een oven, waardoor de 

kleurkwaliteit verbetert. 

Deze simpele hittebehan-

delingen worden door de 

internationale handel geac-

cepteerd omdat het eigenlijk 

gaat om het versnellen van 

een natuurlijk proces. Het zijn 

namelijk factoren als druk en 

warmte die maken dat natuur-

lijke edelstenen na duizenden 

jaren schitteren met een intense, 

uniforme kleur.”

Niet zomaar eeN certificaat

“Met behandelde stenen is voor de 

consument an sich niets mis, maar het 

is wel belangrijk dat de klant weet wat 

hij koopt en aldus een correcte prijs betaalt”, zo 

gaat Mann verder. “Omdat het vandaag de dag 

nauwelijks nog mogelijk is om met het blote oog 

een behandelde of verhitte van een natuurlijke 

steen te onderscheiden, is het heel belangrijk dat 

je naar een certificaat vraagt en niet zomaar een 

certificaat. Zwitserse certificaten (GRS, Gublin 

en SSEF) zijn de meest betrouw-

bare en ook de enige die wereld-

wijd erkend zijn. In Zwitserland 

hebben ze al jaren ervaring met 

de materie en beschikken ze over 

een etalon aan kleuren en inclusies die in de 

steen kunnen zitten. Een erkend certificaat ver-

meldt dan ook op correcte wijze het gewicht, de 

afmetingen, de kleur, de origine en of de steen al 

dan niet behandeld is. Hoe de steen behandeld 

werd, staat er evenwel niet bij. Daarom koop ik 

enkel natuurlijke stenen omdat edelstenen soms 

op een bedenkelijke manier worden behandeld. 

Zo bestaat er ook een kleurverbeterende be-

handeling  met beryllium, maar als je als juwe-

lier die stenen achteraf gaat slijpen, dan komen 

er giftige dampen vrij en dat wil ik natuurlijk 

vermijden. Opgelet ook met certificaten van 

verkopers in het buitenland. Ik heb hier al 

klanten over de vloer gehad die een fortuin 

hadden betaald voor stenen die bijna niets 

waard zijn. Aanbevelenswaardig zijn in de 

VS nog het AGL-certificaat voor gekleurde 

stenen en natuurlijk voor diamant ons 

eigenste certificaat van de HRD (Hoge 

Raad voor Diamant) of dat van 

het GIA (Gemological Institute 

of America). Een verwittigd per-

soon is er twee waard!”

Info Manalys
Waterloolaan 11 
1000 Brussel
tel. 02 512 61 18
www.manalys.com

Een passie voor stenen

Moïse Mann
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