
SKODSBORG FLOW ØGER GLÆDEN 
OG UDBYTTET VED AT GÅ I SPA

Kurhotel Skodsborg præsenterer Skodsborg FLOW – en række enestående spaoplevelser, der øger glæden og udbyttet 
ved at gå i spa. FLOW-oplevelserne er skabt til at forkæle din krop og alle dine sanser; de er baseret på nye som gamle 

badetraditioner og behandlingsmetoder kombineret med den seneste viden inden for wellness. 

”VORES GÆSTER OPLEVER STØRRE LIVSGL ÆDE”

”Skodsborg FLOW hjælper dig blandt andet til at styrke dit immunforsvar og opnå mental balance 
samt stimulere din blodcirkulation og bindevæv. Derudover fortæller vores gæster os, at de sover 
bedre, føler sig bedre tilpas i deres krop og oplever større livsglæde i hverdagen,” fortæller Henrik 

Andersen, direktør for Spa & Fitness på Kurhotel Skodsborg.
Kurhotel Skodsborg har selv udviklet Skodsborg FLOW – en serie enestående nordiske badeoplev-

elser designet til at øge din glæde og udbytte ved at gå i spa. 

INSPIRERET AF KURHOTELLETS GRUNDL ÆGGER CARL OTTOSEN

”FLOW-oplevelserne er baseret på nye som gamle badetraditioner og behandlingsmetoder kombi-
neret med den seneste viden indenfor wellness,” fortæller Henrik Andersen.

”For eksempel anbefalede Carl Ottosen, der grundlagde Kurhotel Skodsborg, allerede i 1898 
gæsterne at rekreere i den friske, salte havluft i special-indrettede liggestole ved Øresund. Vi har 
videreudviklet Carl Ottosens idéer inspireret af haloterapi (saltmineral-terapi) og åndedrætsøvelser 

fra yoga og derved skabt vores populære åndedrætsøvelser i salt caven.”
Øvelserne styrker immunforsvaret og renser lungerne, mens du på det mentale plan øger din evne 

til at koncentrere dig og får hjælp til at opnå overblik og ro i sindet.

BLIV GUIDET TIL DEN OPTIMALE SPA-OPLEVELSE

Når du besøger spaen på Kurhotel Skodsborg som hotelgæst, medlem af Skodsborg Spa &  
Fitness eller på kurhotellets populære Spadag, vil du blive budt velkommen af en spa-instruktør, 

der guider dig til de forskellige oplevelser. 
Oplevelserne består af:

1. Åndedrætsøvelser i salt caven
2. Bodyscrub i dampbadet

3. Hydrojetmassage i hydropoolen
4. SaunaGus med havbad

5. DampGus med aloe vera og sukker-peeling
6. Fodbad med badesalt

7. Nordisk stræk
8. Aqua Fitness

Spa-instruktøren udfører op til to Skodsborg FLOW-oplevelser i timen.
Læs mere om fordelene ved de forskellige oplevelser på Skodsborg.dk
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MERE INFORMATION

Kontakt venligst Spa & Fitness Director Henrik Andersen på henrik@skodsborg eller 
+45 2021 4838, hvis du ønsker yderligere information og/eller højtopløselige pressefotos.

MERE OM KURHOTEL SKODSBORG

Kurhotel Skodsborg er et internationalt kurhotel baseret på enkle nordiske traditioner, hvor natur, historie og skønhed smelter 
sammen med viden, passion og innovation.

Kurhotellet, der blev etableret i 1898, ligger i Nordsjælland, mellem Øresund og skoven, direkte op til Dyrehaven, og kun 20 
minutter i bil fra Københavns centrum.

Kurhotellets filosofi bygger på grundlæggeren læge Carl Ottosens principper om det sunde liv, og hotellets spaafdeling tilbyder 
unikke spa- og fitnessfaciliteter i bygninger designet af Henning Larsen Architects.

Kurhotel Skodsborg tilbyder desuden charmerende møde- og konferencefaciliteter samt et køkken baseret på sæsonens bedste 
lokale råvarer.
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