
 

SPA BEHANDLINGER 
ikke inkludert i behandlingspakke 

MASSASJE 
1. Lomi lomi massasje 

Hawaii massasje Lomi Lomi støtter vår egen mulighet for selvbedring, samt jobber med både 

sykdomsårsaker og - resultater. Lomi Lomi betyr „kjærlighets strømmen fra hendene“. I 

massasjen ble det brukt rikelig oppvarmet  mandel olje. Den er en rytmisk massasje som når 

fra topp til tå. Hawai massasje gjøres med hjelp av underarm, albuer og hender. Massasjen 

forbedrer blodsirkulasjonen, leddaktivitet  og avslapping av muskulatur. Kroppen ble frigjort 

fra gamle spenninger, emosjoner og blokeringer. Energien skal strømme fritt, som påvirker 

kroppens form både fysisk og psykisk. Berørelsenes virkning er dyp og langvarig. Etter 

behandlingen føler man seg lett  og glad. 

Den er :  

avslappende for muskulatur 

forbedrer blod - og lymfesystemet 

forsterker immunsystemet 

1.1. 45 min 60€ 

1.2. med  4 hender ( 2 massører masserer samtidig)75 min 110 € 

2. Gytjemassasje  

I behandlingen blir det brukt estisk gytje, som fornyer hudens biologiske prosesser og 

oksygenevnen. Etter helkroppsmassasjen er huden avslappet, stresset er lindret og huden 

føles myk.  

60 min 50€ 

 

3.  Gytjemassasje for rygg   

Gytje lindrer betennelser og smerter, samt forbedrer stoffskifte og cellenes fornyelse, 

fører ut toksiner og overflodig væske. Forvarmet gytje plasseres på ryggen, dekkes med 

plast og varmedyne. Etter forpakningen får man ryggmassasje med gytjekremen. 

60 min 50€ 

4. Klassisk massasje 

 Øker blodsirkulasjonen 

 Reduserer spenning i musklene. 

 Forbedrer hudens tilstand og funksjonalitet av indre organer 

  Forbedrer psyko-emosjonell tilstander.  

4.1. 40 min 30 € 

4.2. Helkroppsmassasje 60 min 40 € 

5. Sportsmassasje  

 Denne er litt hardere enn vanlig massasje og egner seg for en noe trenet kropp. 



 

 Forbedrer blodtilførselen i muskelvevet og elastisiteten i bindevevet. 

 Forebygger skader og bidrar til å kurere eksisterende skader.  

60 min 55 € 

6. Kinesisk massasje (akupunktur eller punktmassasje)  

 Bruk av spesielle pinner under behandlingen. 

 Bruk av press på spesielle b bio-aktive punkter 

 Forbedrer stoffskiftet 

 Gjenvinning av „forurenset“fra kroppen. 

 Gir omfattende revitaliseringseffekt. 

6.1. 40 min 40 €  

6.2. 60 min 50€ 

7. Synkronmassasje  

Utføres av 2 massører og blir dermed mer effektiv enn klassisk massasje, den gir energi, 

forbedrer blodomløpet og forbedrer lungekapasiteten.  

30 min 50 € 

8. Massasje med aroma  

Man velger selv hvilken olje som benyttes, en velværebehandling som anbefales. 

Beroligende ved stresssymptoner. 

 Forbedrer også blodtrykket svingninger, klimatiske problemer eller bare dårlig humør 

 Eterisk oljer som styrker immunforsvaret ditt opphold i kroppen i opptil 72 timer. 

 Foryner vev og forbedrer elastisiteten i huden din. 

8.1. 40 min 30 €  

8.2. Helkroppsmassasje 60 min 40 € 

9. Thai-massasje  

For di med massasjeerfaring og som vil oppleve en totalstrekking – alle ben og ledd 

gjennomarbeides, foretas i ett rolig tempo. Trekkingen hjelper en å kvitte seg med 

blokkert energi. Både sjel, kropp, tanker og følelser blir balanserte. Denne 

massasjeformen blir kalt „yoga for late mennesker“. Bruk myke og løstsittende klær under 

behandlingen. Påvirker energien, er beroligende og forbedrer blodsirkulasjonen.  

60 min 50 € 

10.   Thai oljemassasje 

Thai oljemassasje er en helhetlig avslappende massasje langs kroppens meridianer. 

Massøren bruker myke berørelser som er knyttet med punkt- og muskulaturmassasje.  

Ved avslapping forbedrer vår emosjonell tilstand, søvn, og kroppen kan behandle seg 

selv igjen. Mandeloljen inneholder viktige vitaminer som A;E;D, mikroelementer  og  

mineraler samt hjelper å bli kvitt av toksiner. Massasjen stimulerer blodsirkulasjonen,  

lindrer muskelsmerter og spenninger, forbedrer nervesystemet. Huden blir myk og fersk. 

60 min 50€ 

11.     Thai fotmassasje 



 

Føttene våre tjener oss hver 3ome r dermed trenger de spesiell omsorg.Thai fotmassasje er 

en spesiell behandling, 3ome r avslappende får hele kroppen. Her brukes det bambus 

stokken og gytje. Stimuleres punkter i knær, lår og under føttene. Slik stimuleres det hele 

kroppen. Massasjen hjelper å utføre toksiner og væske, blodsirkulasjonen normaliseres, 

forbedrer fordøyelse og stabiliserer psykisk tilstand. Man får bedre søvn og hele kroppens 

energi forbedres. 

60 min 40€ 

12. Steinmassasje  

Dyptvirkende med varme vulkansteiner. Løser opp spenninger i muskulaturen, stimulerer 

blodsirkulasjonen og gir deg en fantastisk følelse av velvære. Er spesielt egnet for de som 

lider av stress, søvnløshet, angst, muskel eller leddsmerter og sirkulasjonsforstyrrelser. 

Anbefales til de som ønsker å nå åndelig ballanse. Suksessen til det geotermiske terapi 

ligger i en kombinasjon av forskjellige teknikker (musikkterapi, aromaterapi og naturlig 

effekt av lavasteiner) 

60 min 40 € 

13. Honningmassasje  

En gammel russisk massasje som stimulerer blodomløpet, stoffskiftet, hud, lymfer og 

muskler. Honningen drar ut giftig stoff og er egnet for eldre og slapp hud. Brukes også 

mot appelsinhud. Massasjen kan være litt smertefull for ømtålige personer. Frarådes 

selvfølgelig ved honningalergi.  

13.1.  40 min 30 € 

13.2. 60 min 40 € 

14. Cellulittmassasje  

Håndmassasje på områder med appelsinhud. Anbefales å ta flere ganger.  

60 min 40 € 

15. Koppmassasje  

Renser huden, forbedrer funksjoner i indre organer og blodomløpet.  

15.1.  40 min 30€ 

15.2.  60 min 40 € 

16. Lymfemassasje  

Stimulerer lymfesystemet og renser kroppen. Særlig velegnet for de med hevelser og 

vanndannelse i kroppen. En mild og behagelig behandling.  

60 min 50 € 

17. Fotsålemassasje 

Fotmassasje vil gi enorm velvære, føtter er noen av de mest følsomme delene av kroppen. 

Lindrer stress, gir styrke og revitaliserer kroppen 

30 min 25 € 

18. Soneterapi for fotsålen+peelingmassasje 



 

Under foten ligger våre reflekspunkter, ved hjelp av de er det mulig å påvirke ulike organer, 

forbedre velvære og lindre stress. Anbefales ikke å ta mer enn 1 gang per uke. Anbefales 

ved: kroniske sykdommer, stress, hodepine, svimmelhet, nervesmerter, problemer med ledd, 

blodsirkulasjon og fordøyelse. Frarådes ved: Svulst, alvorlig hjerte – karsykdom, 

hjertesimulator, kunstig ledd, betennelser, psykisk sykdom, feber, blodsykdom, tuberkulose, 

gnagsår, fotsopp, graviditet 

 

60 min 40 € 

 

  



 

AYURVEDA KROPPSPLEIE (INDISKE) 
Ayurvediske kroppsbehandlinger tilbyr muligheten for en stund å fjerne seg fra den 

verdslige tilværelsen. Man sovner ikke, men åpner seg for nytelsen det innebærer å 

bli massert av en hengiven massør 

 

19. Abhyanga Snana massasje  

Helkroppsmassasje inkl. hodet med olje i rikelige mengder. Oljen forvarmes og 

tillsettes urter. Aktiverer utrensning av slaggprodukter, motvirker cellulitter, kan 

hjelpe å minske vekt, tretthet og søvnproblemer. Fremmer bevegelsen i leddene og 

øker tiltakslysten 

60 min 55€ 

 

20. Shirodara massasje  

En av de vanligste ayurveda-behandlingene. Starter med massasje, så dryppes varm 

olje på pannen i 20 min. Anbefales ved mental spenning, søvnløshet og hodeverk. 

Har en positiv virkning på syn- og hørselsorganer. Roer ned og gir avspenning. 

60 min 55 € 

21. Njavsarakizi (overflatemassasje)  

Helkroppsmassasje inkl. hodebunn. Gir energi, forbedrer stoffskifte og blodsirk. En 

behandling som gir en herlig, dyp avslapning. Huden tilføres næring og får nytt liv. 

Utføres med tøyposer fyllt med en grøt av ris og melk. Revmatikere anbefales denne 

behandlingen.  

60 min 55 € 

 

  



 

PLEIE OG MASSASJER 

som strammer opp huden og modellerer kroppen med Cermaine de Cpuccini, 

GEMOLOGY og Thalion´s produkter 

22. Sjokolade-,  grapefrukt-, mango-, jasmin eller vinmassasje                                           

 Sjokolade inneholder A og E vitaminer og lykkehormoner, er foryngende, lindrer 

betennelser, gir næring og brukes mot appelsinhud. Frarådes ved hjerte-kar-

sykdommer, svulst, graviditet, feber og hudsykdommer. 

 Grapefruktmassasje - Grapeolje er rikelig med vitaminer og mikroelementer, som 

forstopper hudens aldringprosesser. I tillegg hjelper den å føre ut overflødig vann 

fra kroppen og er dermed hevelses dempende og forbedrer lymfer. Samtidig er 

massasjen fuktigetsgivende og næringsrik som utgjør huden myk. 

 Massasje med grønn te og jasmin - Grønn te forsterker blodkar, bremser 

kroppens aldringsprosesser, har foryngende  virkning, gir næring og fuktighet. 

Jasminiolje hjelper kroppen din å gjenopprette etter sterk fysisk trening og stress og 

gir bedre søvnkvalitet. 

 Mangomassasje - Mangoolje er avslappende for både kropp og sjel. Den lindrer 

stress, gir næring og fuktighet for kroppen. 

22.1. 30 min 30 € 

22.2. men ansiktspleie i tillegg 45 min 40 € 

23. Behandling for Slitne bein                

Uforglemmelig  spa erfaring med toniserende sjømineraler skrubb, deretter smøres 

inn aromatiske kokteilen, avsluttes med gelinnpakningen.                                 

60 min 40 € 

24.  Eksklusiv behandling med baobabi olje for 2 personer 

Behagelig mulighet å nyte bad og behandlingen i lag. Baobabi frøolje og  verdifull sjøsalt 

fra  Mallorca gir sammen en unik resultat. Gir næring, fuktighet og mykhet for huden.  

90 min 120 € 

25. DETOX kroppsbehandling 

Detox er en behandling som renser kroppen for slaggprodukter og overflødig 

væske. Behandlingen er ekstra effektiv på celluitter og fett-depoter.Under en detox-

behandling får du peeling,  sjøalger bad og en leireinnpakning. Til slutt blir huden 

din påført en lotion. 

75 min 55 € 

26. Kroppsbehandlingen Forførende Silhuett 

Mangoskrubb, en blanding av teblad og kakaobønner smøres på kroppen, som 

stimulerer fettforbrenningen og renser kroppen fra toksiner. Deretter dusjer man og til 

slutt påsmøres   fuktighetskrem eller olje på kroppen.   

75 min 55 € 

27. Peeling + sjokolade-, vin-, krydder-, gytje- eller sjøalgeomslag                 



 

Vinblandingen er laget av røde druer, vin og oljer. Er beroligende mot stress, holder 

huden ung og elastisk. Frarådes ved alvorlige hjerte-karsykdom, svulst, graviditet, 

feber, hudsykdom og atopisk hud. 

27.1. 75 min 55 € 

27.2. Men ansiktspleie i tillegg 90 min 60 € 

28. Spa perleterapi                                                                                    

Fuktighetsgivende, avslappende og toniserende for huden. 

 Kombinerer en spesiell ansiktspleie med en god kroppspleie 

 Intensiv fuktighetskrem forbedrer hudens kvalitet.  

 Gir huden mer oksygen 

  Øker elastitet og ømhet 

  gir en perleglans til huden 

28.1. 75 min 55 € 

28.2. men ansiktspleie i tillegg 90 min 60 € 

29. Privilege gyllen terapi                                                                         

 „Gull“ som er hentet fra „de gylne alger“ på sjøbunnen.  

 Gull og dens energi er skjult i akvatisk miljø, i en spesiell tang som kalles“det gylne 

tang“ 

 Har evnen til å absorbere verdifulle elementer og gjøre dem om til 

 Forhinder aldring, stimulerer stoffskiftet og beskytter cellene DNA 

 Legger lysstyrke og glans til huden 

29.1. 75 min 55€ 

29.2. men ansiktspleie i tillegg 90 min 60€ 

30. ANESI parafango kroppspleie (peeling + omslag) 

Trimmer kroppen og regulerer forbrenningen. Anbefales å ta ganger i løpet av uka. 

Dyp fuktighetsgivende kroppspleie kombinerer de beste egenskapene til en naturlig 

gjørme og parafin. Kroppen er skrelt, dekket med varm naturlig parafango og på 

toppen av det et varmeteppe. Denne mini saunaeffekten hjelper de aktive 

komponentene til å gå raskt inn i huden. Til slutt et lagen anti-cellulittkrem.   

75 min 60 € 

31. Rose kroppsbehandling 

Behandlingen inkluderer peeling, bad, rosewrap og lys roseoljemassasje. Gir 

elastisitet til huden, lindrer stress og fjerner giftstoff I kroppen 

31.1. 75 min 55 € 

31.2. Med bad 90 min 60€ 



 

32. CRYO21 for kroppen 

Cryo21- terapi er en kroppsbehandling som forminsker cellulitt og fettområder, samt 

regulerer stoffskiftet. Dermed kan man få fortere ønsket vekt og kroppsfigur.  

Fettcellenes mengde i kroppen er uforanderlig, og med diett og trening kan man 

forminske dette, men ikke ta bort. Med Cryo21-terapi senkes fettcellenes temperatur 

fra 34 grader til 8, som fører til fettcellenes naturlig død-apoptose. Dette er grunnen til 

hvorfor Cryo er så effektiv. Med balansert diett og tilstrekkelig fysisk aktivitet, kan man 

beholde  resultatetet  etter behandlingen . Cryo 21 er en manuell behandling, hvor  

intensiv behandling med kulde er knyttet med lokal massasje. 

 •  hjelper å bli kvitt av uønsket fettlag og forminske cellulitt  

 •  er trygg, smertefri og uten bivirkninger 

 •  utgir  „ lykkehormoner“, som øker fysisk- og sjelig velstand  

60 min 75 € 

 

  



 

ANSIKTSBEHANDLINGER 
33. Ansiktsbehandling med GEMOLOGY mineraler 

Behandlingen inneholder mild ansiktsrengjøring, dyp ansikt- og hals massasje samt 

fuktighets og næringsrik maske med mineraler. Ansiktshuden ble stimulert med 

vitaminer og mineraler. Under behandlingen føler man dyp anslapping. Forbedrer 

hudens fasthet Spesiell ansiktspleie for menn!                         

45 min 45 € 

34. DETOX Ansiktspleie  

Detoksifisering av huden er avgjørende for regenereringen av cellene. Denne 

blandingen av kraftfulle vitaminer og mineraler behandler huden og nøytraliserer 

de substansene som fremkaller aldringstegn, innenfra og ut. Detoksifiseringen 

revitaliserer næringsstoffene  - det aller viktigste for å fortsette å ha ungdommelig 

hud. 

45 min 45 € 

35. Avslappende Spa ansiktspleie 

  Gir næring og fuktighet til ansiktet. Peeling maske, punkt-, lymfe- og 

dypmassasje 

 Huden gis en god fuktighetskrem 

 Du vil bli kvitt små rynker og oppnå svært glatt hud 

 Dine ansiktslinjer er tilbake i form 

 Behandlingen inneholder peeling, fuktighetsgivende anisktsmaske, prikk, lymfe 

og dyp massasje 

35.1. 60 min 50€ 

35.2. 30min 30€ 

36. Foryngelsesmaske med LED                                                              

Foryngende prosedyre basert på høy effekt LED-lys. Effekten av sikker og behagelig 

Photocare ligger i å stimulere hudcellene, styrke elastin og kollage syntese og gir 

gunstige effekter i huden.  

60 min 50 € 

37. Ansiktsmaske med LED                 

Behandlingen inneholder mild hudpeeling,dyp strammende massasje og gelmaske 

med  LED maske. Virker mot aldringstegn, stimulerer og oppbygger huden                                 

45 min 35 € 

  



 

38.  Karbondioksid for ansiktet 

Karbondioksidterapi er en enkel, men effektiv mesoterapi behandling. I stedenfor 

næringstoffet, føres det karbondioksid (CO2) under huden. 

Gjennom tiden ble våre blodkar tynnere og mister elastisitet, redigeringen av oksygen- 

og næringsstoffer ble dårligere og hele kroppen får etter hvert ekstra behov for 

oksygen.  Med hjelp av karbondioksid, som føres under huden, aktiviserer 

blodsirkulasjonen og lymfesystemet, samt forbedrer stoffskifte. Injeksjonen virker etter 

4-5 minutter, deretter absorberes det langsomt og helhetlig gjennom nyrene og 

lungene. Aktiv oksygentransport, syntese av kollagen og oppløsningen av fettet 

fortsetter. Virkningen av karbondioksid går ut på å forbedre  blodsirkulasjon og 

cellenes oksygeninnhold. 
 

 • forminsker mørke sirkler under øynene 

 • forminsker”puser” under øynene, strammer huden og ødelegger fettcellene  

 • glatter rynker i øyekanten  

 • hever øyelokker  

 • forbedrer hudens tilstand under øynene  

30 min 50 € 

39.     CRYO21 for ansikt 45 min 45€ 

For å bevare hudens ungdommelighet og elastisitet er det brukt kuldebehandlinger i 

skjønnhetsindustrien gjennom flere år. Cryo21 er spesielt beregnet for ansikts- og 

halsområdet. Oppstrammende behandlinger er mot aldring og den stimulerer 

hudcellene og lymfene, hudens stoffskifte, kollagen og elastan produsering i hudens 

dypere slag. Resultatet er  mer ungdommelig, mykere og fastere hud. 

 • fornyer hudcellene i ansikts- og halsområdet og gir yngre utseende 

 • gode resultater ved kuperose, akne, ved hovenhet i ansiktet. Hjelper å jevne 

hudpigment  

45 min 45€ 

 

STYRKENDE BAD 
 

40. Kleopatra melkebad, vinbad, detox (sjøalger) bad, body relax (beroligende og 

avslappene) havsaltbad                                                                          

Boblebadet er fuktighetsgivende, avslappende, lindrer smerter, mot stress og er 

beroligende.Silkeaktig melkeskum og kanelaroma gir balanse for kropp og sjel. 

40.1. 30 min 25 € 

40.2. kroppspleie med peeling 45 min 30 € 

41.   Bad “For skjønnhet og helse”  

Skjønnhetsritualen, som gir helse og ungdommelighet. MgCl salt gir energien, 

forminsker tretthet og stress, forbedrer søvn og stoffskifte, forsterker  immun- og 

nervesystemet. Lymfedrenasje massasjen forbedrer lymfesystemet og 



 

blodsirkulasjonen,  brukes profylaktisk med blodkar problemer, forminsker hevelser 

og er mot cellulitt. Eteriske oljer gir næring og fuktighet for kroppen. 

20 min 25 € 

 



 

KRAFTEN AV OLJESKIFERS OLJE 
Toila Spa ligger i Estlands oljeskiferområdet. Det er blitt brukt oljeskifer allerede 100 år i 

Spa og rehabiliteringssenteret i flere steder i Europa. I denne behandlingen ble det brukt 

oljeskifer, som lindrer smerter, gjenoppbygger cellene, forminsker betennelser. 

42. Fotsålemassasje med oljeskifer balsam 

Her brukes det balsam fra oljeskifer, som er friskende for trette og slitne bein. Den 

absorberer i huden, som ble fersk og utvilt. Man får ny energi for å gå videre. 

30 min 30€ 

 

43. Fotmassasje med olje fra oljeskifer  

Fotmassasje med oljeskiferolje fra Tiroli gir forfriskelse. Etter massasjen smøres det 

toniserende lotion på føttene, som er avslappende og fersk. 

40min 40€ 

 

44. Ryggmasje med olje fra oljeskifer 

Ryggmassasje med oljeskifer fra  Tiroli gir kroppen forfriskende og energisk 

virkning. Etter massasjen ble det påført toniserende lotion, som har avslappende 

virkning. 

40 min 40€ 

 

45.  Doniserende bad med oljeskifer 

Doniserende bad med oljeskifer og eteriske oljer som gran, eucalyptus, timian, 

lavendel. Det er avslappende. Etter badet ble det påsmørt bodylotion som er  

mykgjørende for huden.  

 

30min 25€ 

 

 

  



 

TERAPI 
46. LEGEKONSULTASJON 

15 € 

47. Karbondioksid terapi 

 Metode for behandling ved subkutan injeksjon av karbondioksid  

 Karbondioksid umiddelbart forårsaker vasodilatasjon og økt lokal blodsirkulasjon, 

øker konsentrasjonen av oksygen i vev 

 Reduserer spasmer og muskelspenninger, fjerner giftstoffer, reduserer hevelser, 

lindrer smerter og betennelser 

20 € 

48. Kryosauna (temperatur opptil -140º 

Anbefales ved reumatiske problemer, appelsinhud, eksem, psoriasis og ben. Og 

muskelatursykdom.  

20€ 

 

49. Oxygen chamber (Baro chamber) 

Hyperbar oksygenbehandling innebærer puste rent oksygen i en trykk rom. 

Hyperbar oksygenbehandling er et veletablert behandling for dykkersyke, en fare 

for dykking. Andre forhold som ble behandlet med hyperbar oksygenbehandling 

inkluderer alvorlige infeksjoner, luftbobler i blodårene, og sam ikke vil gro som 

følge av diabetes eller stråleskade. I en hyperbar oksygenbehandling rom, er 

lufttrykket heves opp til tre ganger høyere enn normalt lufttrykk. Under disse 

betingelser kan lungene samle opp til tre ganger mer oksygen enn det som ville 

være mulig å puste rem oksygen ved normalt lufttrykk. Ditt blod bærer denne 

oksygen i hele kroppen, stimulerer frigjøring av stoffer som kalles vekstfaktorer og 

stamceller, som fremmer helbredelse 

30 min 30 € 

 

50. Lymfedrenering (trykkluft massasjebukser) 

 Passer for dem som opplever hevelse Stimulerer lymfe sirkulasjon  

 Bidrar til å fjerning av overflødig væske fra kroppen 

 Øker kroppens evne til å rense seg selv 

30 min 25 € 

51. Parafin for hender 

helbrede mikrosprekker og forsinke aldringsprosessen 

15 min 15 € 

 

52. Ørerensing med ørelys + legekonsultasjon 

Ørelys er naturlig, laget av bikubevoks, eteriske oljer og urter. Ørelys mykner og tar 



 

bort voks i ørene, lindrer smerter, forbedrer blodsirkulasjonen og hørselen 

30 € 

 

 

53. Elektrisk bølgeterapi    

Elektrisk bølgeterapi er en ny ikke invasiv forslag for muskelskjelettet som brukes mot 

smerter. Dette brukes ved kroniske muskel- og sene problemer og rygg- og 

nakkesmerter. Ved hjelp av elektriske bølger danner akustiske bølger, som sprer seg og 

forbedrer stoffskifte, lindrer smerte og blodomløpet øker.   

Anbefales ved: smerter i skulder, albuer, betennelse i fot, smerter i knær.                                                                     

Fraråding: osteoporose, leddproteser, svulst, kreftsykdom, pacemaker, graviditet, 

blodsykdommer  

Behandlingens varighet er individuell, avhengig av diagnosen. Den anbefalte 

varighet   for behandlingen er  15 min. Behandlingen krever legens tillatelse. 

 

 15 min 20 € 

 

54. Laserbehandling 

Bør tas minimum 3 ganger. Anbefales ved smerter, betennelser, etter operasjoner, 

skader, hevelser, kroniske leddbetennelser, kirurgiske- Kardiologiske- ortopediske- 

gynekologiske- neurologiske- urologiske- stomatologiske- øre- nese- 

halsbetennelser 

Behandlingen krever legens tillatelse 

10 min 10 € 

  



 

BEHANDLINGER SOM ER INKLUDERT I 

SPA-PAKKEN. 
(BEHANDLING FASTSATT AV LEGE ETTER 

ANBEFALINGER) 

 

BEVEGELSESTERAPI 
55.  Vanngymnastikk (gruppe) 

Vanngymnastikk stimulerer kroppen og gjør den mer motstandsdyktig. Kroppen er 

lett i vannet og ledd blir befriet fra ekstra belastning. Egner seg for alle - både unge 

og gamle. Man trenger ingen svømmekunnskap. Øvelser gjøres for alle 

muskelgrupper, det utføres også enklere kordinasjons-, tøyelses- og 

avslappingsøvelser 

5 € 

56. Personling gymnastikkprogram i sal  

Øvelser er sammensatt av fysioterapeut og hjelper til å gjenoppbygge funksjonen 

av muskler og ledd.  

Anbefales ved: 

 muskel- og leddsykdommer 

 hjerte-karsykdommer 

 nervesykdommer 

10 € 

57. Gymnastikk i sal (gruppe) 

 Helsetrim TRX - Hele kroppens styrketrening.Alle øvelsene blir gjort med 

kroppsvekst. Under treningen  gjøres det ulike øvelser for styrke, fleksibilitet, 

balanse og mobilitet.Forsterker kroppen. 

 Gymnastikk med hjelp av, muskelrull  - Anstrengte muskulatur rulles i rullen. 

Forbedres blodsirkulasjon og stoffskifte, forminskes muskelspenninger og 

leddaktivitet forbedres. Øvelsene er muskelavslappende.  

 Trim med helseballong – er effektiv for strekking- og muskulaturøvelser. 

Spesiellt legges vekt på kroppens midteste delen- belastes magemuskulatur, 

side- og ryggmuskulatur. Har ullike muligheter fpr fysisk trening. Forbedrer  

rett sittestilling. Forbedrer kroppsfølelsen.  

 Gymnastikk for ansiktet - Hjelper å forebygge rynker, stimulerer hudens 

fasthet og produsering av kollagen.  Ansiktsgymnastikk gjelder også hals og 

hake, lindrer  nakkestivhet og forminsker dobbelthake  

 Pilates - kan forebygge vondt i ryggen, motvirke spenninger i kroppen og gi 

god trening for rygg og mage. I tillegg får du god kroppsholdning og lærer 



 

mye om å kontrollere pusten - noe som kan være en stor fordel både i 

stressede situasjoner. 

 Gymnastikk for pusten  

Gymnastikk med rolige, behagelige bevegelser, som hjelper kroppen å tilpasse 

seg med fysisk og emosjonell belastning. Hovedmålet er å lære puste bevisst, 

ved bruk av kroppens tyngde og rytme, og redusere pusten 

20 min 5 € 

 



 

BEHANDLINGSBAD OG DUSJER 
58. Urte-boblebad (furunål, rosmarin, eukalyptus, peppermynte osv) 

Vanntemperaturen er 34 – 38 grader C og vannet blir tilsatt urter (rosmarin, 

eukalyptus, kamomille, kastanje, einer, lavendel, melisse, furu), badeoljer, soya (ved 

tørr eller irritert hud) eller havsalt. Bra mot stress, stiv muskulatur, 

fordøyelsesproblemer, smerter og tarmspasmer. Frarådes ved: nyre- leverskader, 

ved heftige betennelser og graviditet. 

15 € 

59. Kullsyrebad 

Stimulerende for stoffskiftet og blodsirkulasjonen. Særlig godt for pasienter med 

hjertesykdom som ellers ikke kan ta boblebad. Senker blodtrykket 

15 € 

60. Tørre karbonbad 

Grunnleggende fysiologiske reaksjoner på dette er utvidelse av blodkar og økning 

av blodtransport. Dette gir en bedre blodsirkulasjon i hud, muskler og alle kroppens 

organer og kjertler og hjernen ved godt med oksygen i blodet. 

15 € 

61. Salt-boblebad 

Bading i Dødehavsalt bad gir en dypt avslappende opplevelse og en fest av 

mineraler for huden. Forskning har bevist effektiviteten av Dødehav badesalt når 

det kommer til å lindre psoriasis 

15 € 

62. Sittedusj 

For problemer med prostata, impotens og hemoroider 

6 € 

63. Magnesiumklorid fotbad 

Magnesium er et av de viktigste mineralene kroppen trenger for normal funksjon.  

Det kan tas opp igjennom huden, så et fotbad vil være til nytte i tilfeller som 

hjertesykdommer, hodepine og migrene, muskelflimmer, muskelsmerter, 

søvnløshet, høyt blodtrukk, konstant trøtthet, ostoporose og diabetes 

10 € 

64. Kontrastbad  - Varmt og kaldt vann 

Stimulerende blodsirkulasjonen 

12 € 

 

SALTKAMMER 

65. Saltkammer 



 

Naturlig saltbehandling som hjelper kroppen til å forbedre sin egen motstandskraft 

mot bakterier og virus samt forsterker immunsystemet. Anbefales til de med astma, 

allergi, kronisk hals-, mandel- eller bihulebetennelser, kronisk bronkitt, 

ørebetennelse, høysnue, eksem, atopisk dermatitt, psoriasis, stress, søvnproblemer, 

revmatiske plager. Frarådes ved heftig infeksjon, feber, ondartet svust, alvorlige 

hjerteproblemer, høyt blodtrykk eller har hatt TBC. Husk at dette er et stille sted, 

prat og støy er ikke tillatt 

10 € 

 

ELEKTRISK- OG LYSTERAPI 
Elektrisk lav- og mellomimpuls bølger, lindrer akutte reumatiske og nervebetennelser. 

Frarådes ved ondartede svulster, blodsykdom, høyt blodtrykk, pacemaker, graviditet, 

diabetes, stoffskifteproblemer, metall eller kunstige ledd 

66. UVK (tubuskvarts) 

5€ 

67. Lysterapi 

Lindrer depresjon, stress, søvnløshet 

5 € 

68. Magnetterapi, amplipuls, ultralyd d’arsonvalisering, høyfrekvensstrøm, ranet, 

laser 

Lindrer depresjon, stress, søvnløshet,migrene, hodepine, reumatiske smerter, 

allergiske hudutslett. Frarådes ved ondartede svulster, tuberkulose, nyresykdom, 

hjerte-karsykdom, arterosklerose. 

Behandlingen krever legens tillatelse. 

10 € 

69. Inhalasjon 

Enten med kamomille, saltvann eller ventolin. Urte- eller medidindamp som pustes inn, 

løsner og tynner ut slim, lindrer hoste, forkjølelse, betennelse i bronkier og luftveier, 

astmaplager, og har en beroligende effekt. 

5 € 

70. Oksygenterapi 

Oksygenbehandling er tilførsel av oksygen i 40% volum. Forbedrer funksjonen i alle 

organer, forsinker aldringsprosessen. Prosedyren er godt akseptert av pasienter, 

følelsen av tretthet bortfaller, bringer følelse av forfriskning. 

5 € 

71. Swing 

Brukes til å lindre skoliosesmerter, og forbedrer dårlig holdning som følge av 

fedme, passiv livsstil, søvnløshet og stress. 



 

10 € 

 

MASSASJE 
72. Massasje 

Den mest kjente behandlingen mot stress og spenning. Avslappende, forbedrer 

fordøyelsen, aktiviserer lymfesystemet og renser kroppen. Lokalmassasje enten for 

nakke og skulderområde eller nederst i ryggen.  

20 min 15€  

73. Massasjeseng      

Mekanisk massasje 20 min. Frarådes ved: Hjerte-, nyre- og blodkarsykdommer, 

feber, kreft, heftige betennelser 

15 min 10 € 

74. Relax-sengen 

Forsterker blodsirkulasjonen og forbederer stoffskifte. Forsvinner tretthet i 

muskulaturen og forsterker arbeidskfraten. 

15 min 10 € 

75. Mehanisk underfot massasje „Marutaka“  

Under fotsålen ligger reflekspunkter for alle våre organer.Ved stimuleringen er det 

mulig å   påvirke kroppens/organenes arbeid. Marutaka massasje forbedrer immyn-, 

lymfe- og nervesystemet, forminsker hevelser, øker potensen, normaliserer 

blodsirkulasjonen, lindrer smerte og trøtthet. 

Fraråding: barn under 14 år,  trombose, kreftsykdom, akutt nyre- og hjertesvikt, 

osteoporose, pacemaker. 

15 min 10 € 

 

VARMETERAPI 
76. Parafango, raps, gytje (2 lokalisasjoner) 

Parafango og gjørmeterapi kombinasjon. Lindrer smerte, har en 

betennelsesdempende effekt samt forbedrer stoffskiftet og blodsirkulasjonen. 

10 € 

 

  



 

HELSE UNDERSØKELSER 
ikke inkludert i behandlingspakke 

 
77. EKG samt legekonsultasjon 

15 € 

78. Undersøkelse av blodkar i: nakke, hånd eller fot 

50 € 

79. Sonografi i bukhulen (nyrer, lever, galleblære, bukspyttkjertel)  

35 € 

80. Bekken (livmor, eggstokker, blære) ultralydundersøkelse 

30€ 

81. Kjertelundersøkelse (skjoldbruskkjertel; prostatakjertel eller bryst) 

30€ 

82. Bentetthet ultralydundersøkelse 

15€ 

83. Fjærning av kjønnsvorter  

20€ 

84.  Måling av fettinnholdet 

4€ 

 

ANALYSE 
ikke inkludert i behandlingspakke 

85. Blodanalyse 

16-60 € 

86. Kolesterol   

5 € 

87. Blodsukker  

5 € 

88. Hemoglobin 

5€ 

89. Genetsike analyser 

99€ 



 

 


