
 

 

BEHANDLINGER 

 
ANSIGT 
 
ARCTIC BERRY PEEL 
Ansigtsbehandling med omgående Askepoteffekt 
En målrettet ansigtsbehandling i tre trin, som eksfolierer og giver ny frisk hud, virker anti-ageing  
og efterlader en flot glød. I behandlingen indgår afrensning, effektiv peeling med arktiske planter  
og bær samt AHA-syrer, som sammen modvirker fine linjer og rynker, giver fornyet spændstighed og 
udjævner hudtonen. Til sidst lægges en nærende ansigtsmaske med acaibær, der er fyldt med 
antioxidanter, som giver huden glød. Behandlingen giver et synligt resultat, og huden bliver straks 
mere klar, fast og med en flot glød. Egnet til alle hudtyper, også sart hud. 
 
30 min.           695,-   fre-søn 795,- 
50 min.           995,-   fre-søn 1095,- 
 

 
MANGOSTEEN GLOW TREATMENT 
Mangosteen & mælkesyrebehandling, som giver strålende hud. 
Sig farvel til mat, træt og livløs hud, hvor du straks kan se resultatet. Huden afrenses med 
mangosteen og derefter påføres en mælkesyrepeeling, som skånsomt eksfolierer huden, fjerner 
døde hudceller, minimerer porerne, forbedrer hudtonen og giver en fantastisk glød. Afslutningsvis 
lægges en ansigtsmaskine med ekstrakt af kokosnød, som tilfører huden næring. Resultatet er en 
klar, glat og strålende hud. Egnet til alle hudtyper, også sart hud. 
 
30 min.           695,-   fre-søn 795,- 
50 min.           995,-   fre-søn 1095,- 
 

 
 



LUXURY CLASSIC ECO FACIAL 
Klassisk ansigtsbehandling, som giver sund hud 
En dybdegående, økologisk ansigtsbehandling, som straks gør din hud ren og efterlader den med  
en fantastisk glød og friskhed. Behandlingen indledes med en hudanalyse og derefter tilpasser vi 
behandlingen med produkter efter din huds specifikke behov. I behandlingen indgår; Double cleanse-
ritual, peeling-damp-porerens efter behov, ansigtsmaske, massageplejende serum, øjen- og 
ansigtscreme. Din hud stråler af vitalitet efter behandlingen. 
Vi fokuserer på nogle af følgende punkter, afstemt efter din hud: 
Moisturizing – Genfugter og blødgør Soothing – Beroliger og styrker 
Ageless – Minimerer linjer & giver spændstighed Deep clean – Dybderenser og balancerer 
Balancing – Balancerer en blandet huds forskellige partier 
 
60 min.           795,-  fre-søn 895,- 
 
 

CLASSIC ECO MINI SPA FACIAL 
Klassisk mini spa-ansigtsbehandling 
Oplev en klassisk spa-ansigtsbehandling med økologiske luksusprodukter, der frisker huden op og 
giver dig mulighed for at slappe helt af. Behandlingen omfatter afrensning og peeling, som fjerner 
døde hudceller, så huden fremstår ny og frisk. Du får også lagt en næringsrig ansigtsmaske med 
jordbær- og rabarberekstrakt samt afsluttende ansigtscreme, som passer til din hudtype. En hud- 
plejebehandling, som straks gør din hud ren, og efterlader den med en fantastisk glød og friskhed. 
 
25 min.           495,-   fre-søn 595,- 
 
 
 

MASSAGE 
 
KLASSISK MASSAGE 
Nyd en dybtgående massage, der løsner op i spændte muskler og stimulerer blodcirkulationen  
i hele kroppen, og som gør dig dejligt og behageligt afslappet. Massagens tryk tilpasses efter dig  
og dine ønsker. Efter behandlingen føler du stort velvære og større bevægelighed i kroppen.  
Under den kortere massage (25 minutter) koncentrerer vi os kun om ryg og nakke. 
 
25 min.           425,-  fre-søn 525,-     
50 min.           695,-  fre-søn 795,- 
 

 
AROMAMASSAGE 
En blid afslappende massage med æteriske, velgørende olier, som løsninger op i spændinger, virker 
muskelafslappende og stimulerer blod- og lymfecirkulationen. Massagen udføres med lette, blide, 
lange og afslappende bevægelser. De velgørende æteriske olier påvirker lugtesansen, og giver dig en 
dejlig og behagelig fornemmelse i både krop og sind. Under den kortere massage (25 minutter) 
koncentrerer vi os kun om ryg og nakke. 

 
25 min.           425,-  fre-søn 525,- 
50 min.           695,-  fre-søn 795,- 
 



KROP 
 
POLISHING BODY SUGARSCRUB 
Eksfoliererende blåbærscrub til kroppen 
En afslappende økologisk, bodyscrub med blåbær, der straks genfugter din hud og gør den  
silkeblød og smuk! Denne blåbærscrub indeholder naturlig AHA-syre og friske bær, som skånsomt 
eksfolierer samt renser huden i dybden og virker stimulerende. Døde hudceller fjernes, og du får  
en jævn, glat og flot hud. 
 
25 min.           395-,  fre-søn 495,- 
 
 

BLUEBERRY BLISS 
Vidunderlig behandling med blåbærscrub, massage og kropsindpakning 
Denne velgørende kropsbehandling er som en drømmerejse gennem blåbærskoven. Den omfatter 
sugarscrub, rygmassage og blåbærindpakning. Du kan nyde en afslappende ansigtsmassage, mens 
indpakningen genfugter din hud. Blåbær tilfører huden en række fantastiske egenskaber. Blandt 
andet er det en kraftig antioxidant, og behandlingen gør huden blødere og fastere med en utrolig 
smuk glød. Med denne uimodståelige behandling bliver både hud og sind bliver beroliget. 
 
75 min.           895-,  fre-søn 995,- 
 
 
 

TOP-TIL-TÅ BEHANDLING 
 

MANGO DUO BODY WRAP & ECO SPA FACIAL 
Tropisk mangoindpakning med duo-effekt og dejlig spa-ansigtsbehandling 
En velgørende behandling, der indledes med en dobbeltvirkende kropsindpakning i mango, som  
er selv-eksfolierende og skånsomt fjerner døde hudceller, så din hud straks bliver dejlig blød.  
Mens indpakningen virker, plejer vi dit ansigt med en økologisk ansigtsbehandling. Behandlingen 
består af afrensning, ansigtsmassage med citronsoufflé, effektiv peelingmaske med duo-effekt samt 
afsluttende ansigtscreme. Behandlingen afsluttes med en blødgørende økologisk bodylotion, som 
genfugter huden optimalt. En pragtfuld spabehandling, som gør dig totalt afslappet og tilfører både 
krop og ansigt ny energi. Din hud bliver strålende smuk, og du forlader behandlingen i harmoni og 
med fornyet styrke og vitalitet. 
 
90 min.           1195-,  fre-søn 1295,- 
 
 
 

 
 
 
 
 



PLUS BEHANDLINGER 
Udføres kun i kombination med andre behandlinger. 
 

INTENSIVE EYE TREATMENT 
Opfriskende behandling af øjenomgivelserne 
Øjenomgivelserne vidner hurtigt om træthed, stress og for tidlig ældning. Med denne opfriskende 
behandling af øjenomgivelserne får huden en ny friskhed og ungdommelighed, da linjer og rynker 
minimeres, og hævninger og mørke ringe bliver dæmpet. Huden får straks ny spændstighed, og du 
får et friskere look. 
 
129,-  

 
 
SOFT CITRUS LIP TREATMENT 
Bløde, fyldige læber - lynhurtigt 
En velgørende og reparerende behandling med økologisk citrus, som giver blødere og mere fyldige 
læber. Takket være økologisk eksfoliering, en plejende maske og en afsluttende læbebalsam 
genvinder læberne sin spændstighed. Tørhed og skallet hud forsvinder og læberynker minimeres. 
 
99,- 

 
 
SILKY SPA HANDS 
Blødgør og foryng dine hænder 
Plej dine hænder med vores blødgørende og hudforyngende håndbehandling. Dine hænder  
bliver peelet med en effektiv mælkesyrepeeling, der fjerner tør hud, og masseres derefter med 
blødgørende, økologisk abrikosolie, der genfugter huden. Dine hænder bliver pakket ind i vores 
blødgørende og foryngende bambusmaske, og til sidst påføres en håndcreme, som gør hænderne 
glatte som silke. 
 
129,- 
 
 

FOOT RELAX 
Drøm dig væk med vores afslappende fod- og underbensmassage samt blødgørende fodindpakning.  
Du forlader behandlingen totalt afslappet og med lettere, blødere fødder. 
 
129,- 

 
 

 
 
 
 
 
 



SPA-RITUAL 
 
En pakke med 7 skønne økologiske produkter fra Eminence Organics. Få ansigtsafrensning,  
peeling, maske og ansigtscreme. Til kroppen: scrub og genfugtende creme. 
  
195,- 
 
 
 

HORIZONTAL SHOWER  
 
I vores ene behandlingsrum kan du nyde en HORIZONTAL SHOWER fra Dornbracht.  
Med HORIZONTAL SHOWER kan du for første gang tage brusebad liggende. Anvendelse af 
HORIZONTAL SHOWER kombinerer 6 WATER BARS, som er integreret over en liggeflade. 
TIPS! Bestil HORIZONTAL SHOWER før din behandling for total afslapning. 
 
10 min.           195,- 
 
Der kan vælges mellem 3 programmer: 
Balancing: En blid massage på ryggen. Vandmassagen fortsætter med varierende stråler  
(33-38 grader), som starter samtidig ved skuldre og fodsåler og mødes på midten af kroppen.  
Også vandgennemstrømningen varierer. Resultatet er vandets bløde virkning og en dejlig 
balancerende effekt. 

Energizing: Den kaskadelignende vandstråle gør denne vandkoreografi utrolig energigivende.  
Vandet kommer fra forskellige og modsatte retninger. Fire vandstråler følges af trommende regn, 
som igen afbrydes af bløde vandstråler i harmonisk kombination med temperaturskift (33-39 grader) 

De-stressing: Giver fuldstændig afslapning, den type som kun er mulig, når man ligger ned. 
Spændinger i ansigt, nakke og muskler forsvinder fuldstændigt, hverdagens stress skylles af i takt 
med vandet. Krop og sind bliver mærkbart forfrisket. 


