
SPA BEAUTY

Skønheds- og
velværebehandlinger



A DREAM COME TRUE

3 timers luksusbehandling til dig, der elsker
velvære og som ønsker lidt ekstra forkælelse.

LUKSUSBEHANDLING

Behovtilpasset og resultatorienteret
Hengiv dig i hele 3 timer alene med en veluddannet 

behandler, der opfylder dine ønsker og behov til krops-
og ansigtsbehandlinger.

Behandlingen begynder med et opfriskende fodbad og
 en hjemmelavet smoothie, hvor du med din behandler

planlægger forløbet.

Efter behandlingen forkæles du med en sund 
og forfriskende anretning "Te med Georg". 

 
Som tak for i dag har vi glæden af at forære dig 2 vouchers 

til vores spa med 16 forskellige vandoplevelser. 
Vouchers kan benyttes, når du har tid. 

KR. 3.200,- / 3 TIMER

TIME FOR ME

2 timers behandling skræddersyet til dig.

LUKSUSBEHANDLING

Behandlingen begynder med et opfriskende fodbad og en  
hjemmelavet smoothie, hvor du med din behandler  

planlægger forløbet.

Med udgangspunkt i luksusbehandlingen vil behandleren 
udvælge et særligt skønhedsprodukt til dig.

KR. 2.100,- / 2 TIMER

Bestil tid på tlf. 45 58 58 00 eller online på Skodsborg.dk



ANSIGT

Forkæl dig selv med
en ansigtsbehandling, der virker.

CLASSIC NORDIC EXTENDED FACIAL

Individuel – dybderensende – resultatorienteret
Specialudviklet ansigtsbehandling med fokus på hudanalyse 
samt mere tid til afslappning. Inkluderer dybderens, ansigts- og  

hovedbundsmassage, specialtilpasset maske samt 
retning af bryn.

KR. 1 . 150,- / 80 MIN.

CLASSIC NORDIC FACIAL

Individuel og dybderensende
En behovstilpasset ansigtsbehandling, som er specialudviklet til 
behandling og korrigering af specifikke hudtilstande. Inkluderer 

dybderens, ansigtsmassage og tilpasset ansigtsmaske.
KR. 800,- / 50 MIN.

DUO CLASSIC NORDIC FACIAL

Dybderensende – fugtende – nærende 
Udføres af én behandler

Vores Classic Nordic Facial, er behovstilpasset og specialudformet til 
behandling og korrigering af specifikke hudtilstande. 

KR. 800,-/ PER PERSON / 80 MIN.

K-LIFT – DEEP CLEANSING FACIAL

Dybderensende – anti-age – genfugtende
En opstrammende behandling, som inkluderer peeling, dybde-
rens, massage, ansigtsmaske og specialbehandling med maskine, 

som frisker og strammer huden op.
KR. 1 . 150,- / 80 MIN. 

OPFØLGNING KR. 800,- / 50 MIN.

KLIPPEKORT KR. 3.800,- / 80 MIN. & 5 X 50 MIN.

URBAN RESCUE

”Natur møder teknologi og giver en mere ungdommelig hud.”
Denne ansigtsbehandling reparerer hudens beskadigede celle- 
struktur med vitaminrige superbær, fytoekstrakter og plante- 
essenser samtidig med lysterapi med rødt LED-lys (k-lift), der 
tilsammen øger kollagenproduktionen. Giver silkeblød hud, der 

føles behagelig og har en naturlig glød.
KR. 800,- / 50 MIN.

URBAN RECUE EXTENDED (INKL. DYBDERENS) 

KR. 1 . 150,- / 80 MIN.

MEN GROOMING FACIAL

Dybderensende – fugtende – nærende
En særlig ansigtsbehandling til mænd. Afslappende, 

poresammentrækkende og dybderensende. Inkluderer også 
ansigtsmassage og maske.
KR. 800,- / 50 MIN.



VIPPER & BRYN

Farvning af bryn og/eller vipper samt retning af bryn
KR. 400,- / 40 MIN.

Farvning af vipper eller bryn
KR. 200,- / 15 MIN.

Retning af bryn
KR. 200,- / 15 MIN.

Vi retter og farver dine bryn, så de fremhæver 
dine ansigtstræk. Hvis du ønsker ekstra lange og smukke vipper uden 

at bruge mascara, anbefaler vi en Eyelash Extension.

FIRE & ICE

Eksklusiv frugtsyrebehandling med iS CLINICAL-produkter.
Velegnet mod anti-age, akne og hyperpigmentering. Ansigts- 
behandlingen består af to masker – først en maske med frugtsyre, 

derefter en kølende fugtmaske. Også velegnet til ryg/bryst.
KR. 620,- / 35 MIN.

FIRE & ICE EXTENDED (INKL. DYBDERENS) KR. 800,- / 50 MIN.

FIRE & ICE NECK PERFECT med særlig kontration omkirng hals 
og décolleté udover den oprindelige fire & ice 

KR. 800,- / 50 MIN.

BIOEFFECT EYGLO (FACIAL)

En intens og fugtgivende ansigtsbehandling fra islandske  
BIOEFFECT, med vækstfaktoren EGF (Epidermal Growth  

Factor), der arbejder i dybden og genopbygger hudens kollagen 
og elastin. En målrettet behandling, der forbedrer optagelsen af 

EGF, og forbedrer hudens struktur og fasthed. EYGLO står  
for evig glød. EYGLO er en behandling, der giver huden  

synlige resultater. For alle hudtyper.
KR. 1 .250,- / 80 MIN.

BIOEFFECT EYE TREATMENT - eye serum, eye mask og  
hovedbundsmassage  KR. 500,- / 25 MIN.



EYELASH EXTENSION

Eyelash Extension er en unik metode til at få lange og smukke 
vipper uden brug af mascara. De kunstige vipper, bedst kendt 
som Eyelash Extensions, limes enkeltvis direkte på de eksiste-
rende vipper (1:1). Du bestemmer selv, om du vil have en helt 

naturlig effekt eller en mere iøjnefaldende effekt. 

Vipperne fås i mange forskellige længder, tykkelser og kurver. 
Selve behandlingen er meget afslappende; den foregår liggende 

med lukkede øjne og varer fra halvanden time. 

Vi anbefaler at du får farvet dine naturlige vipper 24 timer  
inden din Eyelash Extension-behandling samt opfyldning efter  

ca. 3 uger.

Eyelash Extension 
KR. 1 .425,- / 1  TIME OG 50 MIN. 

Eyelash stor opfyldning
KR. 750,- / 50 MIN.

Eyelash lille opfyldning
KR. 400,- / 25 MIN.

MAKEUP

Lær at lægge den perfekte makeup.
Vores kosmetologer er specialuddannet og opdateret med de

nyeste trends. Få deres hjælp til at lægge en makeup, der viser 
dig fra din smukkeste side.

MAKEUP VEJLEDNING

Med udgangspunkt i dine egne ønsker, bliver du vejledt 
om foundation, makeup til øjne og læber. Du får desuden

lagt en makeup efter ønske.
800,-/ 50 MIN.

AFTEN MAKEUP

Du får lagt en mere sofistikeret makeup 
med flere farver.

KR. 800,- / 50 MIN.

Fra mandag til torsdag giver alle vores behandlinger på 
50 min. eller derover fri adgang til vores spa.

Champagne-fredag: Book mindst 2 behandlinger af minimum  
50 minutters længde og slut behandlingerne af med et glas Champagne 

og få fri adgang til vores Spa.



KROP

BODY GLOW

Glød – forfinende – genfugtende
En helkropsscrub med bambus og jojoba-perler efterfulgt af en 
polering, som forfiner huden og gør den klarere. Scrubben efter- 
følges af frugtsyre, som giver en dybere peelende effekt. Afsluttes 
med en helkropsindsmøringen af økologisk ingefærolie med creme 

baseret på alger og vitaminer.
KR. 800,- / 50 MIN.

"ØKO MAMMA"

Afslappende – blødgørende – fugtgivende
Oplev en skøn og forfriskende kropsbehandling i gravitetsforløbet, 
som sætter fokus på de områder, der belastes mest i forløbet. Hele 
kroppen får en blødgørende scrub og indsmøres i lette, naturlige 
kropsolier, som smidiggør huden. Spændinger i skuldre, ben og 
fødder opblødes og ansigtet får en opfriskende behandling. Be-
handlingen udføres i økologiske produkter fra Organic Pharmacy.

KR. 800,- / 50 MIN.

ENERGIZING TREATMENT

Muskelafslappende – energigivende – dybderensende
En opfriskende behandling, hvor rosmarin og kamfer påføres og 
kroppen pakkes ind i 100% ægte Moor Mud-ler, som giver en na-
turlig peeling, øger cirkulationen og har en energigivende effekt 
på muskler og led. Hårbund og ansigt får en behagelig massage. 
Afsluttes med en fugtindsmøring i mineralrig creme og økologisk 

olie med enebær og fennikel.
KR. 1 . 150,- / 80 MIN.

Forkæl dig selv med en af vores afslappende og
resultatorienterede kropsbehandlinger.

SLIMMING TREATMENT

Cellulite – øger hudens fasthed – slankende
En intensiv kropsbehandling, som begynder med en tørbørstning. 
Kroppen indsmøres i Spirulina-alge og pakkes ind i en varm ind-
pakning. Derefter en dybdegående massage i cellulite-områder med 
ingefær og koffein, som strammer huden op og øger cirkulationen. 
Kølige kompresser med mineralrigt salt påføres og har stor effekt på 
ømme områder. Afsluttes med en fugtindsmøring af hele kroppen.

KR. 1 . 150.- / 80 MIN.

HONEY DREAM TREATMENT

Regenerende – fugtgivende – fyldt med antioxidanter
Denne luksuriøse kropsbehandling med iS CLINICAL-produkter 
tager dine sanser med på en oplevelse. Behandlingen starter med en 
bodyscrub indeholdende papaya enzymer og mikroperler. Herefter 
kan du vælge at blive masseret i en honning/ingefær, honning/la-
vendel eller honning/neutral kropsmaske, alt imens du ligger med 
en regenererende ansigtsmaske der tilføjer huden masser af fugt og 

antioxidanter. Afsluttes med en fugtgivende creme.
KR. 1 . 150.- / 80 MIN.

BIOEFFECT BODY 

En opstrammende helkropsbehandling med de prisbelønnede 
BIOEFFECT produkter, der forbedrer hudens elasticitet og fast-
hed. Huden renses med blødgørende scrub, der indeholder mikro-
krystalliseret islandsk lava, efterfulgt af massage som stimulerer 
blodcirkulationen og forbedrer effekten af de aktive ingredienser i 
produkterne. En behandling, der giver et boost af glød og velvære. 

Velegnet til gravide.KR. 1 .250,- / 80 MIN.



Bemærk venligst at parbehandlinger ikke kan bestilles online. 
Kontakt venligst booking på telefon +45 45 58 58 00.

Duo-behandlinger tilbydes også som solo behandling.

DUO-KROPSBEHANDLINGER

DUO BODY TREATMENT

Blødgørende – dybdrensende – muskelafslappende
Udføres af én behandler

En skøn fælles oplevelse, som starter med et dejligt fodbad.
Derefter pakkes kroppen ind i 100% ægte Moor Mud-ler, som 
giver en naturlig peeling, øger cirkulationen og har en energi- 
givende effekt på muskler og led. Under indpakningen får man 
en skøn ansigtsmassage. Behandlingen afsluttes med afslappende 

mineralrig fugtindsmøring.
KR. 800,- / PER PERSON / 80 MIN.

DUO DE LUXE GINGER OG VARME STEN

Afslappende – nydelse – mindfulness
Udføres af to behandlere

Beroligende luksusbehandling, som starter med en naturlig 
saltscrub for at blødgøre huden og fortsætter med en skøn ansigts- 
massage. Derefters pakkes kroppen ind i lagner. Afslutningsvis føl-

ger en afslappende massage med ingefær og varme sten. 
KR. 1 . 150,- / PER PERSON / 80 MIN.

Fra mandag til torsdag giver alle vores behandlinger på 
50 min. eller derover fri adgang til vores spa.

Champagne-fredag: Book mindst 2 behandlinger af minimum  
50 minutters længe og slut behandlingerne af med et glas Champagne 

og få fri adgang til vores Spa.

Hvis du bliver forhindret, skal du afbestille din tid senest kl. 18 dagen før  
den aftalte behandlingstid. Ved senere afbestilling opkræves 50 % af 

prisen for den pågældende behandling.



MASSAGE

Massage aktiverer blodomløbet og hjælper til med at udrense kroppens 
affaldsstoffer. Du slapper af, får fjernet spændinger i muskler og led samt 

ny energi til at møde hverdagens udfordringer.

SKODSBORG KLASSISK MASSAGE

Massage af ryg, nakke og skuldre
KR. 450,- / 25 MIN.

SKODSBORG KLASSISK KROPSMASSAGE

Kropsmassage (ryg, nakke, skuldre, ben og arme)
KR. 800,- / 50 MIN.

SKODSBORG KLASSISK HELKROPSMASSAGE

Helkropsmassage 
(som Skodsborg Klassisk Massage, derudover hovedbund, 

ansigt, hænder og fødder)
KR. 1 . 150,- / 80 MIN. 

BLID AROMAMASSAGE

Blid, afslappende aromamassage med nøje udvalgt æsterisk olie.
Udføres af kosmetolog eller massør.

KR. 450,- / 25 MIN.

KR. 800,- / 50 MIN.

SPORTSMASSAGE

Dybdegående sportsmassage med fokus på 
muskler, som er ømme efter træning 

eller hårdt fysisk arbejde.
KR. 500,- / 25 MIN.

KR. 850,- / 50 MIN.

HYDROTHERM MASSAGE

Hydrotherm massage er et nyt og innovativt tredimensionelt mas-
sagesystem, hvor du ligger på varme vandfyldte madrasser mens 
du modtager massage. Hele behandlingen foregår på ryggen. 
Kombinationen af varme, det at flyde på vand og en unik massage 

gør dette til en behandling, der skal opleves.
KR. 900,- / 50 MIN.

KR. 1 .400,- / 80 MIN.

MASSAGE FOR GRAVIDE

Afslappende massage 
på specialpude med plads til maven

KR. 800,- / 50 MIN.

Fra mandag til torsdag giver alle vores behandlinger på 
50 min. eller derover fri adgang til vores spa.

Champagne-fredag: Book mindst 2 behandlinger af minimum  
50 minutters længe og slut behandlingerne af med et glas Champagne 

og få fri adgang til vores Spa.

Hvis du bliver forhindret, skal du afbestille din tid senest kl. 18 dagen før  
den aftalte behandlingstid. Ved senere afbestilling opkræves 50 % af 

prisen for den pågældende behandling.



TREATMENT ON THE GO

Effektivt – afslappende – energigivende

BODYSCRUB

En energigivende og cirkulationsøgende bodyscrub, som giver
et hurtigt resultat.

KR. 450,- / 25 MIN.

STRESS-AF-MASSAGE

En relaxbehandling med skuldre- og hovedbundsmassage.
KR. 450,- / 25 MIN.

ANSIGTS-TREAT

En opfriskende ansigtsbehandling, som hurtigt giver huden glød ved 
hjælp af resultatorienterede produkter og dejlig ansigtsmassage.

KR. 450.- / 25 MIN.

VOKS / SUGAR

BRYN

KR. 200,- / 15 MIN.

OVERLÆBE ELLER HAGE

KR. 200,- / 15 MIN. 

ARMHULER

KR. 400,- / 25 MIN. 

BIKINI

KR. 400,- / 25 MIN.

RYG

KR. 400,- / 25 MIN. 

1/2 BEN

KR. 400,- / 25 MIN.

1/1 BEN

KR. 550,- / 50 MIN.

HOLLYWOOD ELLER BRAZILIAN 

KR. 550,- / 50 MIN.

Vi bruger de skånsomme og eksklusive produkter fra australske Caron 
Laboratories – alle produkterne er uden parabener. 

Ønsker du voksbehandlinger udført med sugar, kontakt venligst vores Booking 
afdeling, så finder vi den rette behandler til dig.



HÆNDER & FØDDER

Få smukke velplejede hænder og 
fødder med manicure og pedicure.

LUKSUS SPA MANICURE

Manicure med peeling, fugtgivende 
maske og massage af hænderne.
 KR. 580,- / 50 MIN.

QUICK MANICURE

Du får filet negle, formet neglebånd
og fugtindsmøring af hænderne.
KR. 280,- / 25 MIN.

QUICK PEDICURE

Du får filet negle, formet neglebånd 
og fugtindsmøring af fødderne.
KR. 280,- / 25 MIN.

LUKSUS SPA PEDICURE

Pedicure med peeling, fodbad, 
fugtgivende maske og fodmassage.
KR. 580,- / 50 MIN. 

Opgradering af luksus pedicure/
fodmassage.
KR. 270,- / 30 MIN. 

FRANSK LAK

KR. 280,- / 25 MIN.

AFTAGNING AF LAK

KR. 120,- / 10 MIN.

ALMINDELIG LAK

KR. 180,- / 15 MIN.

TILVALG TIL MANICURE 
ELLER PEDICURE

SHELLAC

Shellac er en professionel lak, der giver perfekt lakering, ridsefri negle og
 rigtig god holdbarhed – ca. 3 uger. Hvis du allerede har Shellac på og 
ønsker en ny lakering, skal der bookes to behandlinger; "Shellac - aftagning 
ifm. ny pålægning" og "quick/luksus manicure/pedicure inkl. shellac"

QUICK MANICURE
INKL. SHELLAC

Almindelig eller fransk
KR. 580,- / 50 MIN.

QUICK PEDICURE
INKL. SHELLAC

Almindelig eller fransk
KR. 580,- / 50 MIN.

LUKSUS MANICURE
INKL. SHELLAC

Almindelig eller fransk
KR. 820,- / 80 MIN.

LUKSUS PEDICURE
INKL. SHELLAC

Almindelig eller fransk
KR. 820,- / 80 MIN.

SHELLAC 
– AFTAGNING

KR. 280,- / 25 MIN.

SHELLAC – AFTAGNING
IFM. NY PÅLÆGNING

KR. 180,- / 15 MIN.



Alle priser gælder pr. 1. januar 2017. 
Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i behandlinger og priser.

Hvis du bliver forhindret, skal du afbestille din tid senest kl. 18 dagen før  
den aftalte behandlingstid. Ved senere afbestilling opkræves 50 % af pri-

sen for den pågældende behandling.

Fra mandag til torsdag giver alle vores behandlinger på 50 min. eller 
derover fri adgang til vores spa.

Champagne-fredag: Book mindst 2 behandlinger af minimum  
50 minutters længde og slut behandlingerne af med et glas Champagne 

og få fri adgang til vores Spa.

Bestil tid på tlf. 45 58 58 00 eller
online på skodsborg.dk.

Læs mere på Skodsborg.dk


