
Autumn Bliss 
MÅNEDENS TILBUD - Oktober

Autumn Bliss

Ren Velvære til dig

Japansk lifting eller helkropsmassage med appelsin æterisk olie. 

 

Trænger du til lidt selvforkælelse?

 

I hele oktober måned udbyder jeg hele to tilbud. Du kan vælge at prøve 
kræfter med Japansk lifting og/eller en opfriskende efterårs 
helkropsmassage.


Japansk lifting virker både opstramende og afslappende. Behandlingen 
vil sørge for at skabe en særlig velvære, der vil brede sig i hele din krop. 
Hertil, vil både hovedbund og nakke masseres for at give den ultimative 
oplevelse.


Selve behandlingen består af en lang række tiltag. Først massage, som 
fokuserer på alle zoner og muskler i ansigtet, med økologisk 
hybenkerneolie, hvor der benyttes forskellige teknikker som 
ansigtszoneterapi, dybdemassage, drænage samt massage med en 
Himalaya salt kugle. Dernæst en økologisk mineralsk ansigtsmaske 
(spirulina) og til slut en genopbyggende ansigtsmaske. Imens maskerne 
udfører sin magi, vil du modtage en hovedbund- og nakkemassage.


Selve hovedmassage består af akupressur, tryk, cirkulerende massage 
og tapping og Nakkemassage består af dybdemassage samt stræk af 
nakke.


Behandlingens varighed: 75 min. 685kr (værdi 750kr) 

Helkropsmassage med appelsin æterisk olie er en særlig opfriskende 
efterårs wellnessmassage, hvor der bruges en aromatisk, lindrende 
massageolie, som består af mandelolie blandet med sød appelsin 
æterisk olie.


Sød appelsin æterisk olie udsender en forfriskende, opløftende, varm 
og lys følelsesduft til rummet, som både vil virke opkvikkende og 
afslappende på både krop og sind.


Den særlige æteriske olie benyttes for at øge blodgennemstrømningen i 
din krop under massagen. Foruden dette, hjælper den ligeledes til at 



fremme sundheden i din huds tekstur, så den fremstår med en sund 
glød. Derudover, antages det, at denne æteriske olie både lindrer 
ubehag i forbindelse med inflammatoriske tilstande, hovedpiner og 
depression.


Uanset, så vil denne efterårsinspirerede massage være lige dét du og 
din krop mangler for at forberede dig på køligere tider. 

Behandlingens varighed: 60 min. 510kr (værdi 600kr) 


