Selvbehandling

FORKÆL
DIG SELV

Bliv din egen
spa- og kurmester og
forkæl dig sev
Du kan tilkøbe forskellige
produkter, som du kan bruge
til at pleje dig selv med.
Kontakt personalet, for at købe
eller få hjælp til at vælge den
rette behandling.
Betaling i receptionen efter
besøget.
RIGTIG GOD
FORNØJELSE

Gl. Vardevej 60 • 6700 Esbjerg

www.esbjergwellness.dk

Ansigtsmaske
Pris
kr. 35,Kerstin Florian masker
Spirulina maske:
Kraftfulde antioxidanter, vitaminer,
mineraler, proteiner og alger giver næring til huden og baner vejen for
et sundt og mere ungdommeligt
udseende. Til alle hudtyper.
Virketid: 15 min.
Algae gel maske:
Essentielle olier og vitamin A og E
efterlader huden beroliget, fugtet og
glat. Til normal og let fedtet hud.
Virketid: 15 min.
Om Kerstin Florian:
Kerstin Florian produkterne har altid stået for
høj kvalitet, der er tæt
forbundet med naturen.

Moor Mud maske:
En organisk ler fra Ungarn dybderenser, forfiner, blødgør og revitaliserer trist hud. Til Kombinations- og
fedtet hud. Virketid: 5 min.
Fremgangsmåde:
Ansigtsmaskerne påføres med en
pensel i lange strøg.

Ansigtsmaske

Pris
kr. 60,BT-Infusion Sheet Ansigtsmasker
Brightening: Hjælper med at lysne en
ujævn hudtone og genopretter fugtbalancen. Til alle hudtyper - Ideel til
hyperpigmenteret hud.
Clearing: Reducerer tilstopninger,
blødgør huden og regulerer produktionen af talg. Til normal-, fedtet- og
kombineret hud med tildens til tilstopninger og udbrud.

B-T infusion maskerne
Anatomisk optimerede sheet-masker, der
hver især tilbyder en
unik behandling i et
sheet der er nemt at
anvende.

Collagen: Tilføjer fugt, opfrisker og
reducerer synligheden af fine linjer. Til
alle hudtyper - ideel til moden eller for
tidligt ældet hud.
Hydrating: Tilføjer fugt til tør og trist
hud og hjælper til at bevare fugten i
huden. Til alle hudtyper – ideel til tør
og dehydreret hud.
C-Vitamin: Virker opstrammende og
lysnende. Til alle hudtyper - ideel til
hyperpigmenteret og moden hud.

Peeling
Pris
kr.60,-

(Inkl handske
kr 80,-)

Kaffir Lime Peeling

Kropspeeling med delikat lime aroma
med essentielle organiske urter.
Fjerner urenheder og døde hudceller
samtidig med at tilføje ny vitalitet,
mineraler og vitaminer til huden.
Efterlader huden glat, blød og
strålende.

Kaffir lime frugt
Kaffirlimefrugterne
er kendt for deres blade med den vidunderlige citrusduft. Skrællen
har også citron og lime
smag

Hårmaske

Pris
kr. 35,Hårmaske

Intensiv hårmaske med abrikoskerneolie og rav-esktrakt,
Beskytter håret mod varmeskader og
gør håret glansfuldt og blødt samtidig
med at håret tilføres fugt og styrken
mærkes allerede efter første
behandling.

Om NATURFARM:
Naturfarm er en dansk
familieejet virksomhed,
der har mere end 40
års erfaring i at udvikle
og producere naturkosmetik i Danmark.

Fremgangsmåde:
1. Vask håret i Naturfarm Amber Soft
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
kr. 25,-

Fodsalt

Fodsalt
- fra det døde hav

Fodspa med mineraler fra Det Døde
Hav. Salt og mineraler i Det Døde Hav
er kendt for sin helbredende og
gavnlige 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.

Om Det Døde Hav:
Verdens lavest liggende sø med en saltholdighed på 31,5 % ni gange så meget
som Middelhavet.

Fodkur
Pris
kr. 75,Exfoliate

Fodkur med fodsalt, tyrkisk salt scrub
og lækker fodcreme.
Rensende og forfriskende spabad til
dine fødder.

Om Kerstin F/Exfoliate:
Varemærket Kerstin
Florian har altid stået
for høj kvalitet, der er
tæt forbundet med
naturen.

Fremgangsmåde:
1. Fyld fodkarret med vand. (Ønsker
du vandmassage vælger du et kar
med grøn lampe).
2. Eukalyptusdråber hældes i karret.
3. Nyd fodbadet i 10 min.
4. Tag en fod op af gangen og skrub
fod og underben med Turkish Salt
Scrub. Sæt foden i vandet igen og
skyl scrubben af.
5. Påfør Fuss Balm i omklædningsrummet, når du er helt færdig med
at benytte wellness.

Cleopatra Mælkebad
Pris
kr. 60,Mælkebad

- en historisk behandling

Skummende mælkebad, som giver
silkeblød hud, gennemfugtet og fyldt
med en delikat aroma.
Cleopatra var kendt og berømt for sine
mælkebade og sin fine hud.
Mælk er gavnligt for huden, fordi det
indeholder mælkesyre og
alpha hydroxysyre.
Alpha hydroxysyre har en eksfolierende virkning, der blidt fjerner døde
hudceller fra hudens overflade.
Den har en blødgørende virkning og
samtidig en evne til at binde fugt til
huden.
Fremgangsmåde:
1. Fyld badekarret med vand.
2. Herefter tilsættes mælken.
3. Sid i karret i ca. 20 min.

Om Cleopatra:
Blev kaldt Kongernes
Dronning. En magtfuld og mytisk kvinde
kendt for sin skønhed.
Historien fortæller
at hun badede i frisk
mælk for at holde huden smuk og smidig.

Papaya og Melon kur
Pris

krop kr. 80,ansigt kr. 30,-

Detox kur

En eksotisk detox kur med vitamin til
ansigt og krop med friske ekstrakter
af papaya og melon.
Genopbyggende, fugter og nærer
samtidig med døde hudceller fjernes
af papain enzymet.
Efterlader huden smidig, med en
delikat aroma.
Fremgangsmåde:
Ansigt: ansigtet smøres ind med
cirkulære bevægelser.
Virketid: 15 min.
Krop: hele kroppen smøres ind med
cirkulære bevægelser.
Virketid: Sæt dig på et håndklæde i
sauna i 10-15 min.
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Hyben Rose kur
Pris

Detox kur

krop kr. 80,ansigt kr. 30,-

Forbedrer hudens elasticitet, har en
fugtgivende effekt og virker
opstrammende.
Hyben har en antioxidant og antiinflammatorisk virkning, den
stimulerer blodcirculationen, regulerer
hudens fedtproduktion og virker antibakteriel.
Efterlader huden smidig med en dejlig
aroma.
Fremgangsmåde:
Ansigt: ansigtet smøres ind med
cirkulære bevægelser.
Virketid: 15 min.
Krop: hele kroppen smøres ind med
cirkulære bevægelser.
Virketid: sæt dig på et håndklæde i
sauna i 10-15 min.

Body Scrub med Amber
Pris
kr. 50,Amber Face & Body Scrub
En peelende scrub uden parabener,
som renser og opfrisker huden.

Naturlige aktive ingredienser bidrager
med fantastiske egenskaber.
Ravpulver og ananas enzymer, virker
peelende og har en antiinflammatorisk
effekt.
Peruvianske tara og naturlige olier
øger fugtindholdet og genoprette
hudens naturlige balance.
Om NATURFARM:
Naturfarm er en dansk
familieejet virksomhed, der har mere
end 40 års erfaring i
at udvikle og producere naturkosmetik i
Danmark.

Fremgangsmåde:
1. Scrubben fordeles i ansigtet og på
kroppen. 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
kr. 60,-

Badesalt

Marine badesalt

Brusetablet til kurbadet med salt,
laminaria alger og spraytørret
havvand
Giver en beroligende og afslappende
fornemmelse af muskler og sind.
Tabletten er rig på mineraler og har
et højt indhold af Magnesium (75
gange mere end hav-vand) 25 g.

Om Badesalt:
Indeholder mange
forskellige mineraller,
der plejer huden. Salt
i karbad modvirker at
huden udtørres.

