KROPSBEHANDLINGER

ANSIGTSBEHANDLINGER

BODY SCRUB

VELVÆRE ANSIGTSBEHANDLING

En effektiv og individuel tilpasset peeling af huden
med plejende essentielle olier. Scrub’ens indhold af
fugtgivende ingredienser og fint havsalt fjerner døde
hudceller og efterlader huden silkeblød samt rig på
fugt. Et must for din hud både sommer og vinter!

Spaterapeuten renser og peeler huden. Herefter
påføres en maske, og ansigtsmassagen påbegyndes.
Afsluttes med plejende cremer. Der anvendes rene og
naturlige hudprodukter.

25 MIN. 389,SMILEY FEET
Dine fødder afvaskes med varme og duftende håndklæder. Scrub og olie påføres fødder og underben
med behagelige strøg. Hvorefter de vaskes og
masseres. Der afsluttes med plejende fodcreme.

25 MIN. 389,-

MASSAGE
DYBDEGÅENDE MASSAGE
En individuel massage som tager udgangspunkt i
ømme og trætte muskler. I behandlingen anvendes
forskellige greb. Der arbejdes med problemområder
dybt i muskulaturen. Fortæl kropsterapeuten, hvad
dit fokusområde skal være.

25 MIN. 399,LUKSUS VELVÆRE ANSIGTSBEHANDLING
Hænder og fødder afvaskes med varme duftende
håndklæder. Spa terapeuten renser og peeler
ansigtet. Herefter påføres en maske, og ansigtsmassagen påbegyndes. Afsluttes med plejende cremer
efterfulgt af massage af nakke, hænder og fødder.
Denne ansigtsbehandling anbefales også til mænd.

50 MIN. 699,JAPANSK LIFTING
- DET NATURLIGE ANSIGTSLØFT
Japansk Lifting er en behandling i ansigtet som blandt
andet reducerer rynker, poser under øjnene samt
strammer huden op. Behandlingen er en kombination
af dybdemassage, zoneterapi, akupressur samt
lymfedrænage. Herudover påføres forskellige masker.

60 MIN. 799,-

25/50 MIN. 389,-/689,KLIPPEKORT
VELVÆRE MASSAGE
En massage med flydende strøg og med afspændende karakter. Massagen virker lindrende
og afstressende, så du efterfølgende oplever en
tilstand af afspænding, ro og velvære i din krop.

25/50 MIN. 389,-/689,HOT STONE MASSAGE

5 x valgfri
50 min. behandling

2.579,-

ER DU GRAVID?
Vi tilbyder alle vores
behandlinger til dig der er gravid

Helkropsmassage hvor der veksles mellem brugen
af varme sten, som placeres på kroppen, så varmen
trænger i dybden og løsner trætte og ømme muskler
og blid og lindrendemassage med lange flydende
samlende strøg. En unik oplevelse for krop og sjæl.

60 MIN. 799,-

Lübker Square | Lübker Allé 123 | DK-8581 Nimtofte | Tel. +45 3840 8000 | square@lubker.com

