
Ontspanning voor medewerkers en/of cliënten

Vital Forest biedt onvergetelijke ontspanervaringen aan voor uw medewerkers en/of cliënten.

Haal de natuur naar binnen en geniet samen met een cliënt van mooie locaties uit de natuur in 
combinatie met een fijne massage en passende etherische seizoensgeuren. 

Bewoners krijgen middels de beleving van unieke thema's de juiste hoeveelheid en intensiteit van 
prikkels, waardoor ze snel tot rust kunnen komen.

Ontspannen en uitgeruste medewerkers voelen zich beter, zijn minder vaak ziek en kunnen 
daardoor optimaal presteren. 

Als organisatie toont u waardering naar uw medewerkers en geeft u momenten van ontspanning 
weg die zowel de cliënt als de medewerkers bij zullen blijven.

Juist is tijden van corona met beperkingen in personeel en stricte regels kan een ontspanruimte 
het verschil maken.



 

 Ontspanruimte compleet 

De ontspanruimte wordt volledig aangekleed volgens het Vital Forest concept. U kunt de 
ontspanruimte online reserveren door een tijdslot te kiezen. De thema’s bestaan uit verschillende 
gelicentieerde natuurfilms van Vital Forest in combinatie met seizoensgeuren (aromatherapie) en

vooraf ingestelde kleuren sfeerlicht. De natuurfilms worden middels een projector en surround 

geluidssysteem afgespeeld. Dit terwijl u in een professionele massagestoel gemasseerd wordt. Aan

het einde van de 20 minuten durende ontspansessie kan u een glas van het bijbehorende 

voedingsconcept Herbal Fruit drinken. Hierdoor zal de uitscheiding van de door de massage 

vrijgekomen afvalstoffen versneld worden. Herbal Fruit is een door Vital Forest samengestelde 

biologische mix van gedroogde appel met een seizoen mix van gedroogde kruiden en specerijen die 

bijdragen aan het ontspanningsniveau. Daarbij drinkt er bij iedere kop kruidenthee iemand anders 

op de wereld met u mee, want de winst van Earth Water gaat naar duurzame watersystemen in 

derdewereldlanden. Alle elementen in de ontspanruimte zijn op elkaar afgestemd, waardoor alle 

zintuigen van de gebruiker in een korte tijd ontspannen. De ontspanruimte verandert mee met het 

seizoen en zelfs de biorb krijgt middels de service van Vital Forest elk seizoen een nieuwe inrichting. 

Dit pakket bevat: 
Massagestoel comfort

 Projector + scherm

 Surround geluidsysteem

 4 geurmachines met verschillende geuren

 Fijn sfeerlicht

 Herbal Fruit foodconcept

 Biorb met 4 seizoenen



 

 Genieten van de natuur 

De thema’s bestaan uit verschillende natuurfilms van Vital Forest en gelicientieerde films van 
derden. Vital Forest maakt voornamelijk Nederlandse natuurbeelden / geluiden van mooie 
locaties die worden opgenomen zonder dat de camera verplaatst of bewogen wordt. Maar ook 
Bijvoorbeeld een boswandeling in de sneeuw of juist tijdens mooi weer als de vogels fluiten. Deze 

natuurfilms worden middels een projector en surround geluidssysteem afgespeeld, zodat de 

gebruiker echt meegenomen wordt in de sfeer. Daarnaast worden de thema’s door Vital Forest 

gecombineerd met aromatherapie en bepaalde kleuren sfeerlicht. De essentiële oliën werken 

bijvoorbeeld rustgevend/kalmerend, verfrissend of verwarmend en de verschillende kleuren    

sfeerlicht hebben ook een functie. Groen zorgt bijvoorbeeld voor een rustgevend gevoel, rood 

stimuleert energie en paars werkt kalmerend. 



Projector 
Beleef het Vital Forest met elk seizoen nieuwe 

unieke natuurbeelden. 

Massage
Geniet van een fijne 

massage, om te 

ontspannen, maar ook 

om lichaamsklachten 

te voorkomen. 

Biorb 
Geniet van een mooie 

en rustgevende 

onderwaterwereld en 

krijg elk seizoen een 

andere seizoens-

gerelateerde inrichting. 

Food concept 
Krijg de complete ervaring met het voedingsconcept Herbal 

Fruit. Elk seizoen krijgt u een nieuwe smaak kruidenthee.

Surround geluid 
Ervaar de natuur met natuurgeluiden om je heen. 

Aromatherapie 
Ruik de door Vital Forest samengestelde 

seizoens-gerelateerde etherische geuroliën 

en ervaar de voordelen



 

 
Wolkenplafond met sterrenhemel 

Doormiddel van het wolkenplafond met sterrenhemel wordt de sfeer van de ontspanruimte 

optimaal. Naast de interactie met de natuur kan de gebruiker gaan liggen en genieten van de 

massage en de bewegende sterren op het plafond. De hoeveelheid en de soort prikkels in de 

ontspanruimte is optimaal door de inrichting en bijbehorende dynamische thema’s (beleving en 

massage). Het gevolg is dat de gebruikers kalmeren en ontspannen.  

Een dynamische sterrenhemelprojectie voor op het plafond is ook mogelijk.



 

 Seizoenservice 

 Vital Forest wil de ultieme beleving geven aan zijn  gebruikers. Om deze ultieme beleving tekunnen 

garanderen komt er bij elke ontspanruimte een seizoenservice. Hiervoor krijgt u service op afstand 
en daarnaast komt Vital Forest elk kwartaal/vier keer per jaar langs om het systeem van de 

ontspanruimte te updaten met unieke content zoals nieuwe thema's van Vital Forest. Ook worden 

tijdens de service de seizoengeuren vervangen, krijgt het foodconcept Herbal Fruit een andere 

seizoensmaak en daarbij krijgt de biorb een nieuwe inrichting die bij het seizoen past. Daarnaast 

wordt er een doekje door de ontspanruimte gehaald, zodat de ontspanruimte altijd fris is. 

Dit pakket bevat:  
✓ Service op afstand 

✓ Elk seizoen nieuwe content 

✓ Systeemupdates 

✓ Elk seizoen nieuwe seizoengeuren 

✓ Elk seizoen een nieuwe smaak Herbal Fruit 

✓ Elk seizoen een nieuwe inrichting voor de biorb 

✓ Altijd een frisse ontspanruimte 




