
Massager 

Vi räcker er handen… Beröring anses vara den äldsta formen av läkedom. Våra förfäder berörde rent 

instinktivt det svullna eller smärtande stället hos någon, som hade ont och under tidens gång har 

många olika massageformer utvecklats. 

 

Klassisk ryggmassage 

20 min 29,00 € 

40 min 55,00 € 

20 min 31,00 € 

40 min 57,00 € 

Klassisk helkroppsmassage  

50 min 60,00 € 

50 min 62,00 € 

50 min 64,00 € 

Helkroppsmassage med heta lavastenar 

60 min 75,00 € 

Fotreflexzonmassage  

20 min 29,00 € 

40 min 51,00 € 



Inpackningar 

Stunder av välbefinnande 

Med softpacksystem från Firma Haslauer upplever ni hos oss en alldeles särskild 

behandling.  Annorlunda än på vanliga inpackningsbäddar står till ert förfogande den fritt svävande 

placeringen av kroppen på en perfekt tempererad vattensäng vilket ger en större avslappning än 

vanligt. 

Då vi endast använder oss av rena naturliga medel utan förtunning eller tillsatser av 

konserveringsämnen utvecklas de verkande beståndsdelarna optimalt på er kropp. Våra inpackningar 

kan dessutom verka enastående på många olika sätt; vid spänningar och reumatiska besvär, till 

hudvård, till lindring av hudirritationer till avlägsnande av hudens slaggprodukter… eller helt enkelt: 

må gränslöst bra. 

renar huden, har positiv inverkan vid reumatismoch artros 

20 min 34,00 € 

vårdande 

20 min 36,00 € 

 

 

Beauty face 

Låt oss skämma bort er med moderna vårdprodukter av högsta kvalitet och forskningens senaste 

rön. Våra kosmetiker tar sig tid att finna ut er huds förutsättningar och välja ut de för er passande 

ansikts- och kroppsprogrammen. 

Ni kommer att bli överraskad hur underbart välgörande en ansiktsbehandling kan vara. Inte enbart 

er hud kommer att dra nytta av det. Ni tankar i förbifarten tillräckligt med lugn och energi för att 

kunna möta vardagen med ett leende. 

Make-up eller ögonbrynsplockning, manikyr, pedikyr eller hårborttagning - naturligtvis står vi 

beredda med alla klassiska tjänster. 

ögonfransfärgning 12,00 € 

ögonbrynsfärgning 12,00 € 

ögonbrynskorrigering 11,00 € 

  



Exotisk känsla 

Runt om vår jord har människan utvecklat underbara kulturer för att vårda kropp och själ. Dessa 

traditioner och kunskaper kan väl användas i vår moderna värld. Exklusivt för ert välbefinnande har 

vi plockat ut några speciella pärlor. 

orientalisk reningsceremoni i ångbad med Peelinglera 

60 min - 1 person 40,00 € 

60 min - 2 personer per person 35,00 € 

60 min - 3 personer per person 30,00 € 

60 min - 4 personer per person 25,00 € 

 

Rasul 

helkroppsmassage från Hawaii med varm Kokosolja inkl.ångbad och vila efteråt 

90 min 81,00 € 

Ayurvedisk hel kropps-oljemassage inkl. huvud och ansikte 

90 min 85,00 € 

20 min 34,00 € 

 

 

  



Skäm-bort-dig-bad 

Glöm vardagen…  

Inte bara när det är kallt och otrevligt ute längtar vår kropp efter intensiv värme och omvårdnad. 

Vid varje årstid fyller oss ett bad med värdefulla tillsatser och i en angenäm miljö, med glädje, 

avslappning, lugn och ro. 

Att bada är därför idag mycket mer än bara kroppskultur, det betyder njuta med alla sinnen. Slut 

ögonen och låt er bäras av de mjuka vågorna. Lyssna till den vackra musiken och andas 

djupt… Ensam eller två- hos oss kan ni ha det riktigt bra. 

Våra bad har det i sig 

Ren avslappning och en känsla av tyngdlöshet upplever ni i Original Binz saltvattenbad. Husets eget 

icke utspädda jod-saltvatten, hämtat från 1222 meters djup, har en egenartad sammansättning och 

renhet vilket gör att vattnet är klassat som läkande vatten, särskilt värt att rekommendera vid olika 

faser i tillfrisknande och även vid uttrötthet. 

Den bedårande doften av vildrosor eller lavendel ligger i luften vid våra mjölk-oljebad och inbjuder 

er till vila. Ni kan också låta tillreda ett bad på örtavkok, vars kryddiga arom och värdefulla innehåll 

verkar avslappnande och lugnande. Idealiskt för torr hud är vårt Mjölk-Drömbad medan 

Havtornsbadet ger lindring vid hudretningar och inflammationer. Typiskt för vår maritima region är 

naturligtvis också Thalasso-Algbad som jämte hudvård framför allt befriar från slaggämnen. 

Toppen av våra badnjutningar är utan tvivel Cleopatrabadet, som innehåller mjölk och honung, 

något som ni efter eget val kan uppleva ensam eller tillsammans med någon. Litet frukt och ett glas 

sekt avrundar ert nöje - vi önskar er en angenäm vistelse. 

hög Vitamin C-halt 

för en person (20 min) 30,00 € 

för två personer (60 min) 45,00 € 

med honung, grädde, olika sorters oljor och Aromdofter. 

för en person (20 min) 30,00 € 

för två personer (60 min) 45,00 € 

med Kokosolja, örter und pepparmynta, verkar återfettande und utjämnande. 

för en person (20 min) 30,00 € 

för tva personer (60 min) 45,00 € 

 


