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We hebben meerdere behandelingen geprobeerd in de Macdonald Monchique Spa, de eerste was  

Monchique Cosmetics Caldas Cleansing Ritual (90 minuten, €100). 

Mijn specialist, Rafaela, nam me mee naar de behandelkamer, besprak onderweg met mij mijn 
intakeformulier. Ik had geschreven dat ik "relaxed" wilde zijn aan het einde van de behandeling en 
ze glimlachte en zei dit is zeker een zeer ontspannen behandeling. Ze gaf me drie opties voor de 
olie: lavendel, sinaasappel-sandelhout of eucalyptus-den. In een relaxte mediterrane sfeer, koos ik 
voor de sinaasappel-sandelhout. 

We begonnen de behandeling op het brede en comfortabel verwarmde bed, op mijn buik liggend 
met mijn gezicht naar beneden. Het Caldas Reinigingsritueel is een zeer diepe huidreiniging, 
terwijl het zeer verzachtend en rustgevend is. Rafaela begon met mijn rug. Ten eerste, gebruikte 
ze een citrus geurende gel om mijn huid schoon te maken, waarna ze deze verwijderde met een 
warme kompresdoek. Zij vervolgens masseerde ze me in de olie van sinaasappel en bracht daar 
zeezout op, om het geheel tot een scrub te maken. Na een stevige scrub, volgden er meer warme 
washandjes waarmee ze het zout verwijderde. Vervolgens werd een schuimende natuurzeep, 
waarmee Rafaela ervoor zorgde dat deze mijn huid nog zachter maakte, door het aantrekken van 
een loofah handschoen en het verder inmasseerde. Er volgde nog meer schuimmassa, en deze 
keer ze stempelde ze mijn huid met een spons. Tot slot, toen mijn rug super schoon was, bracht 
Rafaela meer sinaasappel olie aan en masseerde mijn schouders en rug, met aandacht voor 
knopen in mijn onderrug, waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Toen mijn rug super zacht was, 
herhaalde ze de stappen bij mijn benen en, zodra ik me omgedraaid had, elke arm en de voorkant 
van mijn benen. Het hele proces duurde anderhalf uur, was ik waarschijnlijk zo schoon als ik 
nooit eerder geweest ben. En iedere ledemaat voelde niet alleen subliem glad, maar ook 
ontspannen, dankzij de massage. 
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Als finishing touch, Rafaela overhandigde mij de handschoen en de spons die ze had gebruikt, 
zodat ik ze mee naar huis kon nemen en door kon gaan met het goede werk. Het Caldas 
Reinigingsritueel is een uitstekende behandeling te plannen aan de start van uw vakantie in 
Monchique aangezien het de dode huidcellen van uw huid goed verwijdert om te gaan werken aan 
uw teint en laat je goed in vorm voelen.  

De Monchique Cosmetics Bio Skin Lift facial (60 minuten, €80) is een 

behandeling die je moet hebben voordat je weer op het vliegtuig stapt, zodat je glad en strak naar 
huis kunt gaan.  
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De behandeling begon met een voetmassage. Ik kon vertellen dat de magie van de Monchique 
werkte, er waren veel minder knopen in mijn voeten dan normaal: een teken dat ik aan het 
ontrafelen was. Rafaela reinigde mijn huid eerst met Comfort Cleansing Milk, met extracten van 
medronho, een lokaal fruit, vervolgens met Active Cleansing Foam met aloë vera; in feite voelen 
alle Monchique producten erg zacht en natuurlijk aan op mijn huid. Na een enzymatische peeling, 
bracht Rafaela een milk aan, begeleid door gezichtsmassage, ze cirkelde cijfers acht rond mijn 
ogen, samen met enkele stevige knedingen bij mijn wenkbrauwen en kaaklijn. Ze bracht een 
koude liftend masker aan met penseelstreken; ik denk iet dat ik ooit eerder gemasseerd ben door 
penseel. Nadat Rafela het masker met warme kompresdoeken verwijderd had, bracht zij een 
liftend serum, intensieve oogcrème, vochtregulerende crème, lippenbalsem en - aangezien we in 
het zonnige Portugal waren - wat zonnebrandcrème. 

Na alle aandacht van Rafela, voelde mijn huid zacht en glad, en gaf een gezonde glans. De 
gezichtsbehandeling was de perfecte finishing touch voor een paar rustgevende en ontspannende 
paar dagen in de rustige bergen bij Macdonald Monchique Spa in the Algarve. 
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