BADERUNDEN
MED BADEANSTALTEN

FACILITETER

BESKRIVELSE

Spabad med bobler

Synk ned i det varme vand og nyd massagen fra boblerne. Spabadet er et oplagt sted at nyde et glas
bobler, med en du holder af. Du kan bestille bobler eller andre drikkevarer ved personalet

Kneipp

Gå langsomt hen over stenene fra varmt til koldt vand. Vekselvirkningen mellem varme og kulde har
en positiv effekt på kredsløbet og påvirker reflexzonerne i dine fødder

Fodbadsfontæne

Fyld baljen med varmt vand, her kan tilsættes badesalt. Du kan også massere fødder og underben
grundigt i saltscrub. Rengør venligst fodbaljen efter brug

Varme hvilestole

Nyd den smukke udsigt, mens du ligger i den varme hvilestol. Det er her oplagt at anvende en
ansigtsmaske, som kan få lov at virke mens du slapper af. Vi har et bredt udvalg af masker i shoppen

Pejsestuen

Sauna

Koldtvandskaskader

Vildmarkskar

Koldtvandskar

Nyd varmen og den hyggelige atmosfære foran pejsen med et blad eller en god bog
Sæt gang i udrensningen, og nyd varmen i saunaen. Krydr oplevelsen ved at øse lidt saunavand med
duft på de varme sten. Husk at drikke masser af vand, og forlad straks saunaen hvis du bliver dårlig
Sæt skub i blodcirkulationen, og lad det kolde vand vælte ned over kroppen
(denne facilitet er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilgængelig om vinteren)

De varme kar i den fri natur er et oplagt sted at nyde omgivelserne og den betagende udsigt over
golfbane og den skønne natur. Dette er også et godt sted at skåle i et glas bobler eller nyde en kold øl
Lige ved siden af de varme kar finder du koldtvandskaret. Veksl fra varm til kold - det er godt for
kredsløbet og understøtter udskillelsen af affaldsstoffer. Anvend også gerne karet efter en tur i sauna

Spabuffet

I spabuffeten finder du velsmagende teer, koldt vand og frisk frugt. Ønsker du andre drikkevarer, kan
du ringe på klokken ved buffeten og bestille ved personalet

Dampbad

Dampbadet med lysterapi og eucalyptusdufte, er skønt at slutte din spadag i. Her kan du massere
kroppen ind i en lækker og blødgørende saltscrub

Rain Shower

Brusehovedet kan indtilles til enten en afslappende regn eller en kraftig stråle, som giver en let
massage af nakke- og skuldermuskulaturen

Lübker Spa er et fristed for krop og sjæl, og en oplevelse for alle sanser. I spa'en møder du et univers af dufte, farver og
lyde. Baderunden er en selvforkælelsesguide som tager dig med, skridt for skridt, gennem begge etager af spaområdet.
Husk at drikke rigeligt med vand undervejs, da kroppen renses for affaldsstoffer.
Af hygiejnemæssige årsager er det ikke tilladt at medbringe egne produkter i spaområdet.
Du kan købe lækre selvbehandlingsprodukter i vores shop ved receptionen.
Se produktbeskrivelser og priser på bagsiden.

PRODUKTER TIL DIN BADERUNDE
FODBADESALT
Nyd den i et karbad eller i et plejende fodbad

• Dans på Roser - rosenbad (duft af rose og jasmin)
• Luna - månebad (duft af lavendel og kamille)
• Agurk & Mynte - myntebad (duft af mynte)
Spastørrelse 39,- / 300 gr. 99,-

SALTSCRUB
Scrubbens indhold af plejende olier og havsalt fjerner døde hudceller og efterlader huden
blød og glat. Velegnet til både brusebad, karbad og fodbad
• Dans på Roser - afstressende
• Luna - beroligende
• Agurk & Mynte - opfriskende
• Vilde Bær - sommerfrisk
• Aktivt Kul - rensende
Spastørrelse 65,- / 200 ml. 149,-

ANSIGTSMASKE
Lerbaserede ansigtsmasker med forskellige egenskaber
• Okker Gokker - opstrammende ansigtsmaske
• Dejlig er Jorden - rensende ansigtsmaske
• Solbær - stimulerende ansigtsmaske
15 ml. 39,-

ANSIGTSCRUB
Blid scrub med udtræk af morgenfrue.
Scrubben masseres ud på den våde ansigtshud og skylles af med varmt vand
45 ml.129,-

ANSIGTSOLIE
Intensiv pleje af tør og træt hud.
Giver huden en ungdommelig glød igen og fugter i dybden, så huden bliver dejlig blød
30 ml. 129,-

BODYLOTION
Cremen trænger hurtigt ind i huden uden at fedte. Denne bodylotion indeholder
nærende kakaosmør, der virker beskyttende og hjælper med at holde huden smidig
200 ml. 169,-

