


Voorstelling 
 
 

Maana, wat ‘zintuig’ betekent, biedt een uitgebreid productengamma voor professionele 
saunacentra, wellnesscentra, kuuroorden en B&B…  Voor hen die het woord Wellness een extra 
dimensie willen geven.  
  
Wellness is een begrip dat niet meer weg te denken is uit onze hedendaagse maatschappij. We 
worden steeds meer onderhevig aan diverse vormen van druk. Verschillende situaties leiden tot 
steeds meer  spierpijn, spanningshoofdpijn, blokkades,… in één woord STRESS. Denk maar aan een 
hoge werkdruk, financiële druk, prestatiedruk,… omdat men de lat steeds hoger wil leggen. Nog 
nooit was de nood aan relaxatie zo groot. 
  
Steeds meer professionelen bouwen het woord Wellness verder uit, om zo de noden van de klant 
tot een ware zintuigprikkelende ontspanningsreis te voltooien. Dat is ook de filosofie die schuil 
gaat achter de naam ‘Maana’.  
  
Kwaliteit en service zijn onze sleutelwoorden, wij leveren enkel hoogstaande producten en dragen 
’natuurlijke grondstoffen’ hoog in het vaandel. Enkel het beste is goed genoeg als je perfectie in 
Wellness wil nastreven. Wij bieden een ruime waaier aan opgietconcentraten, massageoliën, 
scrubzouten, doucheproducten, badlinnen,… kortom alles wat u nodig hebt! 
  
De ‘Maana’ productenlijn werd samengesteld door een professioneel labo die voor de 
ontwikkeling van deze producten enkel natuurlijke grondstoffen gebruikt. Onze producten 
bevatten zuivere etherische oliën.  
 
Heerlijke, natuurlijke geuren vullen uw relaxruimte tot een Elysium waar geuren de zintuigen tot 
een ware extase leiden! 
   
Treed binnen en laat je onderdompelen in de wondere wereld van Wellness… 
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Sauna Ritual 
 
De ‘Sauna rituals’ van Maana bevatten fragrances  en 
emulgatoren. De emulgatoren zorgen ervoor dat de  
fragrances wateroplosbaar worden om zo de veiligheid in 
uw sauna te garanderen. 
  
Sauna rituals geven een extra dimensie aan uw 
saunamoment door aromatherapie te combineren met het 
heilzame effect van warmte om u zo van een diepe 
relaxatie te laten genieten. 
 
Beschikbaar in 1l – 2,5l - 10l 

Fruity Ritual 
Ceylon Mango 
Mauritius Papaya 
Orange Mandarin 
Merano Apple 
Morocco Maracuja 
Piedmont Cherry 
Black Cherry 
Red Apple 
Plum 
Orange-Lemon 
Israel Grapefruit 
Green Lime 
Palermo Lemon 
Ice Lemon 
Mexico Lemongrass 
Lemon Garden 
Wild berry basket 
Styrian Mirabelle 
Cassis Berry 

1 
4 Wood Ritual 

Tundra 
Silver Fir – Spruce Needle 
Mountain Pine 
Finnish Birch 
China Eucalyptus 
Summer Forest 
Tyrolian Stone Pine 3 Minty Ritual 

Polar Bear 
Eucalyptus & Menthol 
Eucalyptus & Menthol - 
extra strong 
Laco Brillant 
Peppermint 
Japan Mint 
Alaska Mint 
Ice Wind 
Moroccan Nana Mint 

5 Floral Ritual 
Summer Lilac 
Acacia Flowers 
West-Indian Rose 
Lime Tree Blossom 
Wild Camomile 

6 Spicy Ritual 
Bourbon Vanille 
Provence Lavender 
Montafon Hay Flowers 
French Melissa 
Alpine Herbs 
Tuscany Garden Herbs 

Oriental Ritual 
Oriental 
Sandel Wood 
Winterdream 
Indian Rosewood 
Temple Fire 
Honey Fine 

2 

1 



Hammam Ritual 
 

De ‘Hammam rituals’ van Maana bevatten fragrances  en 
emulgatoren. De emulgatoren zorgen ervoor dat de  

fragrances wateroplosbaar worden, zodat u deze geuren 
onmiddellijk kan aansluiten op uw automatische 

geurverdeler. Deze worden direct opgenomen in de  
stoom en laten nergens geen residu achter. 

  
Door de strenge selectie kunnen wij u een  

kwalitatief aanbod van hoogwaardige geuren  
bieden die uw klant laten genieten van een  

aangename en verrassende combinatie van de  
heerlijk warme stoom met de aromatische 

 geuressences. 
 

Beschikbaar in  2,5l - 10l 

Fruity Ritual 
Merano Apple 
Mexico Lemongrass 
 

1 4 Wood Ritual 
Mountain Pine 
Chinese Eucalyptus 

3 Minty Ritual 
Eucalyptus & Menthol 
Peppermint 5 Floral Ritual 

Lime Blossom 
Tropical Rain Forest  

6 Spicy Ritual 
Alpine Herbs 
Tuscany Garden Herbs 

Oriental Ritual 
Oriental 
Hammam female 

2 
2 



Spa Ritual 
 
Een fragrance op basis van essentiële oliën voor een heerlijke geurbeleving tijdens uw spamoment. 
De Spa Fragrances zijn gearomatiseerd met zuivere etherische oliën en werden speciaal ontwikkeld 
voor het gebruik in jacuzzi’s. Ze schuimen niet, hebben geen invloed op de waterbehandeling van uw 
spa en brengen geen schade aan uw spa-oppervlak of onderdelen. Daarom zijn ze uiterst geschikt 
voor het gebruik in uw spa. 
 
Beschikbaar in 250ml & 5l 

Chill & relax 
wintergreen & 

jeneverbes 

1 

Strong energy 
tijm, eucalyptus, salie 2 

Stimulating 
rozemarijn & verbena 3 

4 

Calm down 
melisse, lavendel, 

citroen  
5 Purifying emotion 

algen & jeneverbes  
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Body Ritual 
 

De shampoos en douchegels van Maana zijn verrijkt met 
fragrances en hydraterende bestanddelen en zijn een ware 

weldaad voor huid en haar.  
De selectief uitgekozen geuren bieden u een breed scala 

producten om een ontspannende en revitaliserende ervaring 
onder de douche te creëren. 

  
De shampoos en douchegels hebben een sterke, maar milde 

reinigende werking door de neutrale pH. De aanwezige 
proteïnen voeden huid en haar wat resulteert in een mooie 

glans. De huid wordt zorgvuldig gehydrateerd, voelt zacht 
aan en ontspant de zintuigen. 

 
Beschikbaar in 250ml & 5l 

Inspired secret 3 

1 Zenmoment 

2 Sweet harmony 

5 Healing tranquility 

Morning energy 4 
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Scrub Ritual 
 
De scrubzouten van Maana zijn vervaardigd uit Atlantisch 
oceaanzout met een onversneden korrel die aan de zon 
wordt gedroogd en waar fragrances oliën worden aan 
toegevoegd.  

Wat is scrubzout? 
 

Het Atlantisch oceaanzout bevat diverse mineralen die belangrijk zijn  
voor een gezonde en stralende huid.  

Deze bevatten essentiële mineralen zoals magnesium, broom, 
natrium, jodium en ijzer welke een natuurlijk ontspannende werking 
hebben op spieren en bloedvaten en helpt het vochtgehalte vast te 

houden om de soepelheid te behouden en een droge, schilferige 
huid te verminderen. 

Waarom scrubzout gebruiken? 
 
De huid scrubben is essentieel om de dode huidcellen te verwijderd en de aanmaak van nieuwe 
huidcellen te  stimuleren. Naarmate je ouder wordt vertraagt het celvernieuwingsproces. Bij jonge 
mensen vernieuwen cellen zich tussen de 20 tot 28 dagen, hoe ouder we worden hoe langer dit 
duurt. Bovendien maakt je lichaam extra cellen aan als reactie op schadelijke stoffen van buitenaf, 
zoals luchtvervuiling en UV straling. Hierdoor kan de huid zichzelf langzaam 'verstikken'.  
  
Een goede scrubbeurt zuivert je huid, stimuleert de doorbloeding en zorgt ervoor dat 
verzorgingsproducten beter opgenomen worden. Scrubben maak je huid egaal en streelzacht! 
Gecombineerd met een verrukkelijke geur is een scrubbeurt een heerlijk ontspannende behandeling. 
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Hoe gebruik je het scrubzout? 
  
Het is aangeraden de huid te bevochtigen. Scrubben onder de douche is het meest aanbevolen. 
Neem een hand scrubzout en verdeel deze over het lichaam. Glijd met stevige, ronddraaiende 
bewegingen over je voeten naar je benen, buik, rug en armen. Vergeet je ellebogen, knieën en 
voeten niet.  Masseer je lichaam, hierdoor stimuleer je de doorbloeding. Nadat je je lichaam goed  
gescrubd hebt, spoel je alles zorgvuldig af met water.   
  
Wij raden u aan de scrub pas na het gebruik van de sauna toe te passen, zo wordt de essentiële olie 
van het scrubzout  goed  opgenomen door de huid waardoor je nadien lekker ruikt!  

 
Beschikbaar in 250gr & 10kg  

Inspired secret 1 

4 Zenmoment 

3 Sweet harmony 

5 Healing tranquility 

Morning energy 2 
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Relax Ritual 
 
De Maana massageoliën bieden u een kwalitatieve mix aan hoogwaardige oliën, gecombineerd met 
de zorgvuldig geselecteerde essentiële oliën die uw huid omhullen in een heerlijk aroma, aangepast 
aan uw stemming. Zoete amandelolie, macadamia olie, jojobaolie, palmolie en een hoge dosis 
vitamine E en C vormen de basis van deze huidverzorgende massageoliën. 
  

Zoete amandelolie is de olie bij uitstek voor een gevoelige, droge huid. Heeft een hydraterende, 
adstringerende werking. Voorkomt zwangerschapsstriemen en versoepelt de huid. 

 

Macadamia olie heeft een stimulerende werking op de stofwisseling, reguleert de vochtbalans en 
versnelt de opname van etherische oliën via de huid. 

 

Jojobaolie assimileert heel goed met de huid en hydrateert de bovenste huidlagen uitstekend. 
Vertraagt aanzienlijk de afgifte van talg en is hierdoor bijzonder geschikt voor de verzorging van 
een vette huid en stimuleert het herstel van littekens. 

 

Palmolie regenereert , beschermt en verbetert de elasticiteit van de huid en is een sterke 
antioxidant. 
 
Beschikbaar in 2,5l & 5l 

Base oil 1 4 Autumn 
lavendel, rozemarijn,  

tijm & salie  

3 Summer 
Vanille, pompelmoes,  

citroengras & zoete sinaasappel 

Spring 
Pompelmoes, mandarijn,  

petigrain & vetiver 
2 
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Relax Ritual 
 
De Maana massage kaarsen creëren de perfecte massage 
olie en zijn ideaal voor heerlijk warme massages.  
De kaarsen hebben een perfect smeltpunt rond een 
temperatuur van 35 graden. Hierdoor kan de massage olie 
direct worden gebruikt op de huid.  
Ze zijn gemaakt van hoog kwalitatieve cosmetische oliën 
en Shea butter die de huid voeden en hydrateren.  
Bovendien omhullen ze de huid met een sensationele 
geur! 
 
De massage kaarsen zijn verkrijgbaar in een witte kleur en 
zijn verpakt in een wit keramisch potje.  
 
Beschikbaar in 100ml 

Autumn sunset 
zoete, sprankelende 

appelgeur met een vleugje 
perzik, peer & aardbei 

1 

3 Midsummer night 
Wilde bamboo & orchidee 

Spring sunrise 
Fris, bloemig & fruitig 2 
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Aroma Ritual 
 

Geuren beïnvloeden ons gevoelsleven erg sterk. Ze hebben een 
grote invloed op ons welzijn. We worden er overal door omgeven en 

ze halen de meest uiteenlopende herinneringen in ons naar boven. 
Ruiken is een absolute beleving, want de geur kan lang verdwenen 

beelden, gevoelens en herinneringen terug ophalen. 
  

De Maana etherische oliën* zijn bekomen uit natuurlijk, organische 
bronnen voor aromatische en therapeutische doeleinden. 

Etherische oliën bevatten in geconcentreerde vorm de  
levenskracht van planten. Het zijn vluchtige, olieachtige  

stoffen en verdampen in de lucht zonder resten na te laten. 
 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat geuren  
veel sterker van invloed zijn op de psyche van een mens dan 

tot dusverre werd aangenomen. 
 

*Enkel voor uitwendig gebruik!     

Touch of Agrum 
Bloedsinaas 
Mandarijn 
Verbena 
Melisse 
Petitgrain 

1 
4 Touch of spices 

Engelwortel 
Anijs 
Wortelzaad 
Laurier 
Venkel 3 

Touch of wood 
Eucalyptus 
Den 
Spar 
Tea Tree 
Jeneverbes 

Touch of Herbs 
Salie 
Tijm 
Rozemarijn 
Munt 
Scharlei 

2 5 Touch of Flowers 
Kamille 
Lavendel 
Ylang-Ylang 
Magnolia 
Mimosa 

6 Touch of resin 
Benzoë 
Vanille 
Copaibabalem 
Muskus 
Gember 
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Aroma Ritual 
 

Geuren zijn zo belangrijk… Niets is aangenamer dan een 
plaats binnen te wandelen waar je wordt verwelkomd met 

een heerlijke geur! De geur zet meteen de toon en mensen 
zullen jouw plaats sneller opnemen en herinneren. 

 
De Maana Home ritual heeft daarom een selectie aan 

geursprays en geurstokjes ontwikkeld om een juiste sfeer te 
creëren, aangepast aan uw smaak en beleving. 

De essences zijn samengesteld uit een hoogwaardige 
etherische olie, waardoor een zeer natuurlijke geur de ruimte 

vervult en de geur langer aanwezig blijft.   

Cosy home 1 
4 Tender fire 

3 Snuggled down 

5 Silky comfort 

Velvety energy 2 6 Delightful memory 
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Home Ritual Een heerlijk zachte handdoek, 
een luxe badjas; met dit 
hoogkwalitatief badtextiel, 
baden uw klanten in luxe! 
Het badlinnen is uitgevoerd 
in 100% katoen, voelt zacht 
aan, is verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en 2 
verschillende kwaliteiten; 500 
gr/m² en 450 gr/m².  Wij 
bieden u de mogelijkheid 
deze met eigen logo te 
personaliseren. 

Washand 
16x21cm 1 

Gastendoek 
40x60cm 2 

Baddoek 
50x100cm 
60x110cm 

3 

Douchelaken 
70x140cm 4 

Badlaken 
100x180cm 5 

Hammamdoek 
100x180cm 8 

Badjas 
XS/S – M/L – XL/XXL 6 
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Badslippers 
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Maana Ritual 
 
Met de Maana Rituals nemen we  
je mee op reis! Zintuigen op  
wereldreis… 
 
Een peeling van suiker en zout,  
baden in melk zoals Cleopatra,  
massages met invloeden van over 
de hele wereld omgeven door  
heerlijk geurende, zuivere oliën en  
een pakking met de kracht van  
kruiden. 
Dat is waar de Maana Rituals  
garant voor staan. Zuivere en pure  
rituelen, waarbij kruiden, poeders, 
oliën, etherische oliën en crèmes de basis vormen van deze  
weldadige ‘self made’ behandelingen. 
 
De wellnesspakketten  ‘Wellness in a box’ worden geleverd met een 
delicieus arrangement, bijhorende recepten en alle nodige 
basisingrediënten voor een onvergetelijke wellnesservaring. Het 
enige wat je nog hoeft te doen is mengen en genieten van deze 
zintuiglijke wereldreis!   
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Fresh & Clean 
 

Een hygiënische en veilige omgeving in uw wellnesscenter 
is van vitaal belang voor het welzijn van uw klanten en is 

uw belangrijkste visitekaartje. U levert het beste in 
persoonlijke verzorging en wij helpen u dit te doen in de 

schoonste en veiligste omgeving.  
Maana biedt de oplossing voor desinfectie. Efficiënt en 

van hoge kwaliteit. Deze producten voldoen aan de 
wetgeving voor milieu en veiligheid. 

Huwa-San 
De Huwa-San producten zijn 
biologisch afbreekbare 
ontsmettingsmiddelen op basis van 
geactiveerd en gestabiliseerde 
waterstofperoxide en zeer effectief 
in de strijd tegen legionella. 

1 

3 Green Care professional 
Producten van green 
care PROFESSIONAL staan voor 
eersteklas schoonmaakprestaties en 
integraal duurzame 
schoonmaakoplossingen. 

Tana professional 
Producten van tana  PROFESSIONAL 
garanderen betrouwbare, bewezen 
prestaties en zijn toegewijde 
aanbieders van oplossingen 

2 
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Fresh & Clean 
 
Mooi, helder en gezond water, daar streven we 
naar met een uitgebreid productengamma voor 
zwembaden en jacuzzi's.   
 
Om een goede waterkwaliteit te kunnen 
garanderen is een continue waterbehandeling 
van cruciaal belang. Bovendien is meten = 
weten! Met de producten van Delphin & HTH 
bieden we u het beste voor zowel particulier, als 
professioneel gebruik.   

Chloorproducten 1 
2 pH producten 

Vlokmiddel 3 
Onderhouds
producten 4 

Filters & reiniging 5 
Meetapparatuur 5 14 



Every memory starts with a sense 

www.maana.be  info@maana.be  +32(0)495 12 16 93 


