
Thalasso Facial 
Ansigtsbehandling til alle hudtyper. 
Forbedrer fugtbalancen, afgifter 
huden og frigør ansigtet for 
spændinger. Behandlingen starter 
med skøn velkomstmassage, 
derefter dobbelt afrensning, 
hudanalyse, peeling og evt. damp.  
Blid ansigtsmassage, der 
løsner alle ansigtets muskler, 
specialmaske målrettet din 
hudtype samt pleje og vejledning.

Bestil tid til forkælelse på 

7682 3380 
receptionen@vejlefjord.dk

www.hotelvejlefjord.dk

AquaBalancing
Afslappende vandterapi, som 
finder sted i De Termiske bade. En 
meditativ massage i vand, der giver 
dyb afspænding. Behandlingen giver 
mere energi, dybere åndedræt, øger 
fleksibiliteten i led og reducerer 
nervøsitet og stress-symptomer.
Behandlingen er yderst velegnet til 
gravide.
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Velkommen    til forkælelseTHALASSO
Thalasso Scrub/Wrap
Huden exfolieres med salt og plejende olier fra hotellets egen homespa-
serie. Saltet virker let slibende, løsner alle døde hudceller og øger 
blodgennemstrømningen i huden. 
Herefter pakker vi dig ind i en mudderwrap med 100 % naturligt mudder 
fra Det Døde Hav. Mudderet er fyldt med mineraler, som giver en lindrende, 
og blødgørende effekt.  
Vi afslutter med  indsmøring i en skøn kropsolie med et genopbyggende og 
afslappende koncentrat.

Thalasso Klassisk Massage 
Klassisk kropsmassage som aktiverer blodomløbet og løsner dine 
spændinger i muskler og led.  
Vi masserer med Thalgo’s unikke massageolie. Olien indeholder rød alge 
kompleks, som har en beroligende effekt og fylder din hud  med mineraler. 
Hverdagen slipper sit tag og efterlader dig dybt afslappet. 

Thalasso pakke 3 i 1
Forkælelsen starter med en afslappende ANSIGTSBEHANDLING, hvor vi 
med blide eksfolierende cirkelbevægelser, renser og peeler huden, samt 
giver en let akupressurpunktmassage. Til slut en dejlig fugtgivende 
dagcreme.
Herefter forkæler vi kroppen med en lækker BODYSCRUB, som stimulerer 
blodcirkulationen. 
Vi fuldender behandlingen med en skøn KROPSMASSAGE. Behandlerens 
magiske fingre, duftene, og de lækre produkter fra Thalgo åbner for dine 
sanser og giver dig et dejligt frikvarter, som du kan mærke følelsen af 
længe.

Scrub & Wrap
Massage 
Ansigt
Hænder & Fødder
3i1 pakker

n anti-stress n anti-age n detox n thalasso

Manicure & Pedicure
MANICURE: Helende og fugtgivende håndbad, peeling, håndmassage og 
maske. Neglebåndene ordnes og neglepladerne poleres og files i facon. 
PEDICURE: Skønt fodbad som blødgør huden, peeling og nærende maske, der 
plejer og smidiggør samt blødgørende fodcreme. Hård hud på fodsålen files af. 
Neglebåndene ordnes, neglepladerne poleres og files i facon. 

Tilkøb til ansigtsbehandlinger
Farve og retning af bryn og vipper – samt dybderens kan tilkøbes.

Husk altid at bestille tid, så er du sikker på, at vi har plads til dig.  
Sæt tid af til at slappe af i vores dejlige spa-lounge efter din behandling.
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ANTI-AGE
Anti-age Scrub/Wrap
Eksfoliering med Thalgo Indoceane scrub, hvis dufte fører dig på en  
afslappende rejse til middelhavet. En lækker kombination af havsalt, 
Cassonade sukker og æteriske olier, giver huden en flot og glat struktur.
Herefter pakker vi dig ind i en fortryllende, lun og nærende creme-wrap, 
som genopbygger din hud og giver en følelse af velvære.  
Behandlingen afsluttes med indsmøring i en lækker kropsolie. 

Anti-age Stenmassage
På et varmt leje af silkebløde basalsten bliver du masseret med varme og 
enkelte kølige sten. De vekslende temperaturer hjælper kroppen med at 
genfinde sin naturlige balance og styrker udrensningen.
Stenenes skiftende temperaturer giver en intens oplevelse, som får 
dig til at slappe af. Den langsomme næsten meditative massage øger 
blodcirkulationen, og virkningen vil kunne mærkes op i til 72 timer.
Hverdagen slipper sit tag og efterlader dig dybt afslappet. 

Anti-age pakke 3i1
Pakken kombinerer et effektivt resultat med følelsen af velbehag.  
Første step er en DOBBELT KROPSPEELING. Tørpeeling åbner 
hudoverfladen, så huden tager ekstra godt imod næste step – den 
cremede algesrub, som giver en fugtet og glat struktur. 
Vi fortsætter med at gennemfugte og opstramme kroppen med en skøn 
HELKROPSMASSAGE, hvor du masseres med Thalgo massageolie, der bl.a. 
indeholder abrikoskerneolie. 
Sidste forkælelses-step er en ANSIGTSBEHANDLING, hvor huden renses, 
peeles, masseres, får maske og afsluttende creme. 
Du vil få følelsen af opstrammet hud og en dejlig afslappet krop. 

ANTI-STRESS
Anti-stress Hammam Scrub/Wrap
Hammam scrub med cremet sæbeskum som peeler huden, øger 
blodcirkulationen og giver din hud en ny glød.  
Scrubben følges op med en afslappende alge-wrap, fyldt med vitaminer 
og mineraler, der får huden til at regenerere og genopbygge dens egne 
energidepoter. 
Vi afslutter forkælelsen med indsmøring i en afslappende kropsolie.

Anti-stress Shirodhara 
Sanselig abhyanga oliemassage. En kærlig, fast og langsom massage, 
som skaber en tilstand af harmoni og flexibilitet.
Efterfulgt af Shirodhara behandling, hvor en skøn og varm oliestrøm, 
stille løber ned over panden og gennem dit hår. Du vil føle en dyb indre ro 
og få en sjælden afslappet følelse i sind og krop. 
50 minutters behandling indeholder: Blid fod-, hånd- og nakke/
hovedmassage & Shirodhara behandling
80 minutters behandling indeholder: Ayurvedisk analyse, 
helkropsmassage & Shirodhara

Anti-stress pakke 3i1 
Afstressende forkælelse af krop, ansigt og sind. Vi starter med en 
effektiv EKSFOLIERING med en cremet algescrub, som fjerner døde 
hudceller og fylder rummet med skønne aromatiske dufte. 
Herefter løsnes dine spændinger med en afslappende KROPSMASSAGE, 
som får kroppen til at summe af velvære.
Anti-stress pakken afsluttes med en vidunderlig ANSIGTSBEHANDLING 
indeholdende rensning af huden, peeling, massage samt maske og 
afsluttende creme. 

Anti-age Facial 40+
En helt unik behandling med synlig 
opstrammende effekt. 
Velkomstmassage, afrensning 
med varme håndklæder, 
peeling, celleboostende mist og 
regenererende maske. 
Thalgos revolutionærende 
ansigtsmassage, stimulerer blod- 
og lymfe cirkulationen, og styrker 
de små muskler.  Du opnår et 
effektivt resultat på ældningstegn.

DETOX
Detox Scrub/Wrap 
Ideel som kick-starter til et detox-forløb eller til dig, som ønsker en 
dybdegående scrub. Vi eksfolierer med en cremet og beroligende scrub 
fra Thalgo. De røde algers kraft tilfører din hud fornyet energi, og huden 
efterlades glat og tonet. 
Behandlingen fortsættes med en detox bodywrap, som har en afgiftende 
virkning og samtidig genopbygger hudens eget forsvar. 
Behandlingen afsluttes med en kropsolie med detox koncentrat. 

Detox Urteboldmassage 
En ældgammel udrensende indonesisk massageform. 
Urteboldene indeholder op til 22 forskellige urter og opvarmes til 140 
grader inden massagen. En kort berøring af huden gør, at huden tror, der 
sker en forbrænding, og derved øges blodcirkulationen. Efterhånden som 
urtebolden køler ned, ændres berøringen til hurtige strøg over huden, og 
når temperaturen er rigtig, går massøren i gang med selve massagen. 
Den øgede blodcirkulation udrenser kroppen.

Detox pakke 3i1
Udrensende og fugtende forkælelse til ansigtet og hele kroppen. 
Behandlingen indledes med en ANSIGTSBEHANDLING, hvor der renses, 
peeles, masseres med akupressurpunktmassage og afsluttende creme, 
der giver huden udstråling. 
Vi fortsætter med en skøn KROPSPEELING, som effektivt fjerner døde 
hudceller. Produktet indeholder havalger, der nærer og renser huden. 
Behandlingen fuldendes med en skøn KROPSMASSAGE, hvor der masseres 
med en afgiftende olie, som samtidig har en blødgørende effekt. 
Du får energi og din hud efterlades udrenset og optimal fugtet.  

Anti-stress Facial 
Styrkende ansigtsbehandling til 
den stressede eller triste hud. 
 Velkomstmassage, afrens, peeling 
og collagenmaske. En helt unik 
Thalgo massage teknik aktiverer 
og stimulerer  blodcirkulationen i 
huden. Sammen med de effektive 
produkter fra Thalgo efterlades 
din hud beroliget, gennemfugtet 
og med masser af udstråling.

Detox Facial – Fire & ice
Denne intensive kliniske 
ansigtsbehandling er designet med 
henblik på hurtigt og sikkert at 
dybderense huden samt reducere 
fine linjer og rynker.
Behandlingen består af afrens, 
hudanalyse, og to professionelle 
masker fra iS Clinical. Den ene 
maske har en varmende effekt og 
den anden en kølende. Der afsluttes 
med iS Clinicals Active serum.
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Thalasso Facial 
Ansigtsbehandling til alle hudtyper. 
Forbedrer fugtbalancen, afgifter 
huden og frigør ansigtet for 
spændinger. Behandlingen starter 
med skøn velkomstmassage, 
derefter dobbelt afrensning, 
hudanalyse, peeling og evt. damp.  
Blid ansigtsmassage, der 
løsner alle ansigtets muskler, 
specialmaske målrettet din 
hudtype samt pleje og vejledning.

Bestil tid til forkælelse på 

7682 3380 
receptionen@vejlefjord.dk

www.hotelvejlefjord.dk

AquaBalancing
Afslappende vandterapi, som 
finder sted i De Termiske bade. En 
meditativ massage i vand, der giver 
dyb afspænding. Behandlingen giver 
mere energi, dybere åndedræt, øger 
fleksibiliteten i led og reducerer 
nervøsitet og stress-symptomer.
Behandlingen er yderst velegnet til 
gravide.
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Velkommen    til forkælelseTHALASSO
Thalasso Scrub/Wrap
Huden exfolieres med salt og plejende olier fra hotellets egen homespa-
serie. Saltet virker let slibende, løsner alle døde hudceller og øger 
blodgennemstrømningen i huden. 
Herefter pakker vi dig ind i en mudderwrap med 100 % naturligt mudder 
fra Det Døde Hav. Mudderet er fyldt med mineraler, som giver en lindrende, 
og blødgørende effekt.  
Vi afslutter med  indsmøring i en skøn kropsolie med et genopbyggende og 
afslappende koncentrat.

Thalasso Klassisk Massage 
Klassisk kropsmassage som aktiverer blodomløbet og løsner dine 
spændinger i muskler og led.  
Vi masserer med Thalgo’s unikke massageolie. Olien indeholder rød alge 
kompleks, som har en beroligende effekt og fylder din hud  med mineraler. 
Hverdagen slipper sit tag og efterlader dig dybt afslappet. 

Thalasso pakke 3 i 1
Forkælelsen starter med en afslappende ANSIGTSBEHANDLING, hvor vi 
med blide eksfolierende cirkelbevægelser, renser og peeler huden, samt 
giver en let akupressurpunktmassage. Til slut en dejlig fugtgivende 
dagcreme.
Herefter forkæler vi kroppen med en lækker BODYSCRUB, som stimulerer 
blodcirkulationen. 
Vi fuldender behandlingen med en skøn KROPSMASSAGE. Behandlerens 
magiske fingre, duftene, og de lækre produkter fra Thalgo åbner for dine 
sanser og giver dig et dejligt frikvarter, som du kan mærke følelsen af 
længe.

Scrub & Wrap
Massage 
Ansigt
Hænder & Fødder
3i1 pakker

n anti-stress  n anti-age  n detox  n thalasso

Manicure & Pedicure
MANICURE: Helende og fugtgivende håndbad, peeling, håndmassage og 
maske. Neglebåndene ordnes og neglepladerne poleres og files i facon. 
PEDICURE: Skønt fodbad som blødgør huden, peeling og nærende maske, der 
plejer og smidiggør samt blødgørende fodcreme. Hård hud på fodsålen files af. 
Neglebåndene ordnes, neglepladerne poleres og files i facon. 

Tilkøb til ansigtsbehandlinger
Farve og retning af bryn og vipper – samt dybderens kan tilkøbes.

Husk altid at bestille tid, så er du sikker på, at vi har plads til dig.  
Sæt tid af til at slappe af i vores dejlige spa-lounge efter din behandling.
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Thalasso Facial 
Ansigtsbehandling til alle hudtyper. 
Forbedrer fugtbalancen, afgifter 
huden og frigør ansigtet for 
spændinger. Behandlingen starter 
med skøn velkomstmassage, 
derefter dobbelt afrensning, 
hudanalyse, peeling og evt. damp.  
Blid ansigtsmassage, der 
løsner alle ansigtets muskler, 
specialmaske målrettet din 
hudtype samt pleje og vejledning.

Bestil tid til forkælelse på 

7682 3380 
receptionen@vejlefjord.dk

www.hotelvejlefjord.dk

AquaBalancing
Afslappende vandterapi, som 
finder sted i De Termiske bade. En 
meditativ massage i vand, der giver 
dyb afspænding. Behandlingen giver 
mere energi, dybere åndedræt, øger 
fleksibiliteten i led og reducerer 
nervøsitet og stress-symptomer.
Behandlingen er yderst velegnet til 
gravide.
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ANTI-STRESS BEHANDLINGER      

Hammam scrub/Wrap 50 min. Kr.     845,- 

Shirodhara 50 min. Kr.     895,-

Shirodhara 80 min. Kr.  1.195,-

Ansigtsbehandling 80 min. Kr.  1.195,-

Anti-stress pakke 3i1 80 min. Kr.  1.195,-

ANTI-AGE BEHANDLINGER      

Scrub/Wrap 50 min. Kr.     845,- 

Stenmassage 70 min. Kr.     945,-

Ansigtsbehandling 80 min. Kr.  1.295,-

Anti-age pakke 3i1 80 min. Kr.  1.195,-

DETOX BEHANDLINGER      

Scrub/Wrap 50 min. Kr.     855,- 

Urteboldmassage 50 min. Kr.     945,-

Ansigtsbehandling 50 min. Kr.     865,-

Detox pakke 3i1 80 min. Kr.  1.195,-

THALASSO BEHANDLINGER      

Scrub/Wrap 50 min. Kr.     925,- 

Klassisk massage 50 min. Kr.     845,-

Ansigtsbehandling 50 min. Kr.     865,-

Thalasso pakke 3i1 80 min. Kr.  1.195,-

TILKØB TIL ANSIGTSBEHANDLINGER

Dybderens Kr.   195,-

Bryn og vipper Kr. 295,- 

BESTIL
TID

på 7682 3380
 

eller kontakt os på  
receptionen@vejlefjord.dk

Vi glæder os til at forkæle dig!

Spaafdelingen på

AFBESTILLING
Bliver du forhindret, beder vi dig venligst om at 
melde afbud senest kl. 16.00 dagen før din tid.  
Vi afregner 100% af behandlingen og 50% af 
adgang til De Termiske Bade, hvis du udebliver 
eller afmelder for sent. 

Priserne er gældende pr. 1. januar 2017.
Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i 
behandling og priser.
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MANICURE & PEDICURE

Hænder eller fødder 50 min. Kr. 725,- 

BRYN OG VIPPER       

Farvning af vipper og bryn inklusiv retning 30 min. Kr. 295,- 

Farvning af vipper 15 min. Kr. 175,-

Farvning af bryn inklusiv retning 15 min. Kr. 195,- 

HÅRFJERNING MED LYCON VOKS

Overlæbe  15 min. Kr. 110,-

Underlæbe og hage  15 min. Kr. 195,-

Armhuler 30 min. Kr. 195,- 

Bikini/tanga 30 min. Kr. 250,-

Brazil 50 min. Kr. 425,- 

Lår eller ben fra knæ og ned 30 min. Kr. 350,- 

Hele ben 50 min. Kr. 495,- 

Ryg og skuldre 30 min. Kr. 395,- 

INFRARØD SAUNA

Infrarød Sauna, pr. person 30 min. Kr.     95,-

Infrarød Sauna i.f.m. en behandling 30 min. Kr.  75,-

VANDTERAPI

Aqua Balancing, inkl. De Termiske Bade 50 min. Kr. 825,- 

Aqua Balancing, opholdsgæst 50 min. Kr. 625,- 

DE TERMISKE BADE & THALASSO SPA Fre/Lør/Søn Øvrige dage

Adgang pr. person Kr. 550,- Kr. 425,- FÅ
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