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Persbericht 
 
 
 

La Mamounia, uitgeroepen tot de beste hotelspa 
van Marokko, stelt exclusief het 

verzorgingsgamma van Augustinus Bader voor 
 
 

Het nog jonge, maar nu al legendarische merk Augustinus Bader 
zet voet op Marokkaanse grond en is vanaf nu exclusief 

verkrijgbaar in de spa van La Mamounia.  
 

 
 
Het merk werd in 2018 opgericht door dokter Bader, een specialist op het gebied 
van regeneratie van huidcellen, en heeft de beautywereld grondig veranderd. La 
Mamounia heeft de eer je uit te nodigen om de twee gezichtsverzorgingen van 
Augustinus Bader en een selectie van zijn beste producten te komen ontdekken 
in de boetiek van de spa. 
 
En daar eindigt het goede nieuws niet: La Mamounia werd onlangs door de 
World Spa Award immers uitgeroepen tot “Morocco's Best Hotel Spa”. Een 
mooie erkenning van het harde werk en de creatieve aanpak van onze 
schoonheidsspecialisten. 
 
 
Over de spa van La Mamounia  
 
Neem de trap, laat je leiden door de lantaarns die je route sfeervol verlichten.   
 
De spa van La Mamounia is een ware oase van 2500 m² waar alles in het teken 
staat van beauty en wellness.  
 
Specifieke gezichts- en lichaamsverzorgingen, en natuurlijk de hamamrituelen 
door onze teams: hier is puur genieten de boodschap en verlies je elk besef van 
tijd. Het zachte marmer, de afgeronde hoeken en de soberheid van tadelakt 
vormen een harmonische symfonie. Deze tempel van de rust is volledig 
afgesloten van de buitenwereld; wie hier binnenstapt, laat alles achter zich. 
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Over Augustinus Bader:  
 
Na meer dan dertig jaar onderzoek in de regeneratieve geneeskunde en 
stamcellen blijft professor Augustinus Bader een voorloper wat innovatie in de 
skincare betreft.  
 
Het is dan ook geen verrassing dat zijn gelijknamige producten, en vooral de 
bestsellers “The Cream” en “The Rich Cream”, steevast meereizen met 
beroemdheden zoals Irina Shayk, Lily Allen, Kate Bosworth, Rita Ora, en 
Victoria Beckham, met wie Bader twee keer samenwerkte. 
 
Een bekroond merk, geroemd om de impact op de huid na amper 27 dagen. 
 
 
— 
 
De spa van La Mamounia is dagelijks open van 9.00 tot 21.00 u. 
 
LA MAMOUNIA 
Avenue Bab Jdid 
40 040 Marrakech Marokko 
Tel.: +212 5243-88600 
www.mamounia.com 
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http://www.mamounia.com/

