BLIV DIN EGEN
SPA- OG KURMESTER
Kunne du tænke dig lidt ekstra forkælelse under dit besøg, så er
der mulighed for at tilkøbe diverse produkter, så du kan blive din
egen spa- og kurmester.
Læs om de forskellige muligheder og kontakt vores personale, når
du har besluttet dig eller få hjælp til at vælge den rette behandling.
Når dit besøg hos os er slut, skal du blot betale i receptionen.
Rigtig god fornøjelse.

Ansigtsmaske

Kerstin Florian masker.
Moor mud maske:
Rensende, organisk og rig på essentielle mineraler og
sporelementer til at rense i dybden, mens den forbedrer,
blødgør og revitaliserer trist hud. TIl alle hudtyper. Virketid 3-5 min. (op til 10 min., hvis masken holdes fugtig).
Spirulina maske:
Kraftfulde antioxidanter, vitaminer, mineraler, protein og
alger gør denne nærigsrige og stimulerende maske til
det ultimative boost for træt hud. Denne mineraliserende
behandling giver næring til huden og baner vejen for et
sundt og mere ungdommeligt udseende. Til alle hudtyper. Virketid 15 min.
Algae gel maske:
Denne fugtgivende maske er beriget med essentielle olier
og vitamin A og E og efterlader huden beroliget, fugtet
og glat. Til normal og let fedtet hud. Virketid 15 min.
Fremgangsmåde
Ansigtet indsmøres med cirkulære bevægelser.

Pris

25,- kr.

Ansigtsmaske

intropris

Disse fine masker er afbalancerede, opkvikkende, beroligende, rensende og opfyldende
cremer.
Vi tilbyder følgende masker
Jordbær: delikat, duftende og rig på antioxidanter og er berømte for deres rensende
effekt.
Kokos: Eksotisk. Er mild ved huden og rig på
kalium, magnesium og fosfor.
Fremgangsmåde
Ansigtet indsmøres med cirkulære bevægelser. Virketid 15 min.

30,- kr.

Hårmaske

Intensiv hårmaske med keratin og aminosyrer,
der nærer tørt og skadet hår. En styrkende
formel beskytter håret mod varmeskader og
gør håret glansfuldt og blødt. Håret tilføres
fugt og styrken mærkes allerede efter første
behandling.
Fremgangsmåde
1. Vask håret i Kerstin Florian reviving shampoo.
2. Påfør hårmaske i længder og spidser i det
håndklædetørre hår.
3. Pak håret ind i den medfølgende pose.
4. Vælg en valgfri varmekilde (sauna eller
dampbad) i 10-15 min.
5. Lad håret køle af og skyl derefter håret
grundigt.

Pris

35,- kr.

Fodsalt fra Det
Døde Hav

intropris

Fodspa med mineraler fra Det Døde Hav.
Salt og mineraler i Det Døde Hav har længe
været kendt for sin gavnlige og helbredende
effekt på kroppen. Mineralsammensætningen
har mange gode effekter, som bl.a. stimulerer
blodcirkulationen og virker smertelindrende.
Fremgangsmåde
1. Fyld fodkarret med vand. Ønsker du vandmassage vælger du et kar med grøn lampe.
2. Nyd fodbadet i 10 min.

25,- kr.

Fodkur

Pris

Fodkur indeholdende fodsalt, tyrkisk salt
scrub og lækker fodcreme. Rensende og forfriskende spabad til dine fødder.
Fremgangsmåde
1. Fyld fodkarret med vand. Ønsker du vandmassage vælger du et kar med grøn lampe.
2. Eukalyptus-dråber hældes i karret.
3. Nyd fodbadet i 10 min. Tag en fod op af
gangen og skrub fod og underben med Turkish Salt Scrub. Sæt foden i vandet igen og
skyl scrubben af.
4. Påfør Fuss Balm i omklædningsrummet, når
du er helt færdig med at benytte wellness.

75,- kr.
fodsalt alene

25,- kr.

Cleopetra
mælkebad

Skummende mælkebad, som giver silkeblød
hud, gennemfugtet og fyldt med en delikat
aroma.
Det er ingen hemmelighed, at Cleopetra
var kende og berømt for sine mælkebade
og sin fine hud. Mælk er meget gavnligt for
huden, fordi det både har mælke- og alpha
hydroxy-syre. Alpha hydroxy-syre har en
eksfolierende virkning, der blidt fjerner døde
hudceller fra hudens overflade, har en blødgørende virkning og samtidig har en evne til
at binde fugt til huden.
Fremgangsmåde
Fyld badekarret med vand. Herefter tilsættes
mælken. Sid i karret i ca. 20 min.

intropris

60,- kr.

Skummende
boblebad

Føl dig afslappet og forfrisket med dette luksuriøse franske skummende boblebad. Dette
boblebad af høj kvalitet gør dit karbad til en
forkælelse og glæder dine sanser.
Vi tilbyder følgende bade
Rose: Får dig til at svæve væk til eventyrland.
Med dens fløjlsbløde skum og udsøgte duft
efterlader den dig med en luksuriøs og behagelig fornemmelse af velvære.
Honning: Den fløjlsbløde skum med delikat
duftende kaprifolium henleder tankerne på
milde sommernætter.
Fremgangsmåde
Nyd boblebadet i ca. 20 min.

intropris

60,- kr.

Papaya og melon
kur

En eksotisk detox kur med vitamin til ansigt
og krop med friske ekstrakter af papaya og
melon.
Virker genopbyggende, fugtgivende, nærende samtidig med at døde hudceller fjernes
p.g.a indholdet af papain enzymet. Efterlader
huden smidig, med en delikat aroma.
Fremgangsmåde
Ansigt: ansigtet indsmøres med cirkulære
bevægelser. Virketid 15 min.
Krop: hele kroppen indsmøres med cirkulære
bevægelser. Sæt dig på et håndklæde i sauna
i 10-15 min.

intropris
krop 80,- kr.
ansigt 30,- kr.

Hypen rose kur

Detox kur med rene ekstrakter af hyben, der
fungerer som en naturlig kilde af polyphenoler, vitaminer og aminosyrer. Forbedrer hudens elasticitet, har en fugtgivende effekt og
virker opstammende.
Hyben generelt har en antioxidant og antiinflammatorisk virkning, den stimulerer blodcirculationen samt regulerer sebum og virker
antibacteriel. Efterlader huden smidig med en
delikat aroma.
Fremgangsmåde
Ansigt: ansigtet indsmøres med cirkulære
bevægelser. Virketid 15 min.
Krop: hele kroppen indsmøres med cirkulære
bevægelser. Sæt dig på et håndklæde i sauna
i 10-15 min.

intropris
krop 80,- kr.
ansigt 30,- kr.

Body scrub med
kamille

Kamille body scrub, kamille shower gel samt
handske.
Rensende og peelende scrub med fine
pimpsten og velduftende sæbeskum, der efterlader kroppen blød og forfrisket. Indeholder kamilleblomstolie med lindrende effekt
og har en duft af pichatagran.
Fremgangsmåde
1. Scrubben fordeles på kroppen (ikke i
ansigtet). Massér med cirkulerende bevægelser.
2. Scrubhandsken gøres våd og bruges til at
massére hele kroppen igen med cirkulerende bevægelser.
3. Slut af med et brusebad

Pris

50,- kr.

Body scrub med
grøn te

Forkæl din hud med en scrub, som effektivt
fjerner døde hudceller og gør huden dejlig
smidig og blød.
Grøn te
En anti-oxidant. Grøn te er en vital ingrediens i de japanske hudpleje produkter, som er
også kendt for dens eksotiske duft af velvære.
Yunnan virker anti-oxiderende pga. det høje
polyphenol indhold. Indeholder også marine
ingredienser; er rig på marin salt og sacharrider, som tilsammen skaber en dyb peeling og
tilfører en ny vitalitet til huden.
Fremgangsmåde
1. Scrubben fordeles på kroppen (ikke i
ansigtet). Massér med cirkulerende bevægelser.
2. Scrubhandsken gøres våd og bruges til at
massére hele kroppen igen med cirkulerende bevægelser.
3. Slut af med et brusebad

intropris

60,- kr.

Body scrub med
kokos

Forkæl din hud med en scrub, som effektivt
fjerner døde hudceller og gør huden dejlig
smidig og blød.
Kokos
Eksotisk og fyldt med litchi og kokosnød.
Indholdet kommer fra knuste planter. De eksfolierende elementer blødgør huden, mens
den forøger hudens naturlige fugtighed og
vækker dine sanser.
Fremgangsmåde
1. Scrubben fordeles på kroppen (ikke i
ansigtet). Massér med cirkulerende bevægelser.
2. Scrubhandsken gøres våd og bruges til at
massére hele kroppen igen med cirkulerende bevægelser.
3. Slut af med et brusebad

intropris

75,- kr.

