
 
THALASSO SPA MENY 2014/2015 

 

  Hudpleie                                                                        

 

 

Klassisk minihudpleie      30min           395,- 
(grundig reins, peelig, maske) 

 

Klassisk ansiktbehandling      50min           650,- 
(grudnig reins, peeling, maske, ansikt og decolette massasje) 

 

Djup reins for ansikt – for urent hudtype    80min            775,- 
(reins,peeling, damp, manual cleansing og maske etter behandling) 

 

Marine Silicium facial      80min         1150,- 
(oppstrammande og utglattande behandling som gir huda ein ungdomeleg glød. 

Fastare, klarare og forynga hud alt etter første behandling.  

Passar for hud med linjer og dårleg spenst.) 

 

Antirynkebehandling       80min         1050,- 
(Svært godt behandling for å motverke rynker. 

 Linjene fyller vi opp med strips av hyaluronsyre.) 

 

Luksus ansiktbehandling 

(inkluderer klassisk ansiktbehandling med forming av bryn   80min          995,- 
og avslapende hodebunnmassasje) 

 
               i kombinasjon med ansiktbehandling / som enkelt behandling 

ULTRALYD PEELING      10min          150,- / 250,- 
(ultralyd cleaning av urent hud 

 passer till alle hudtyper også til sensitiv hudtype) 

 

DIAMOND MICRODERMABRASJON    20min         200,- / 400,- 
(urent hud, passer ikke til sensitive hudtyper) 

 

 

 Enkle Ansiktbehandlinger   

 

Forming av bryn          150,- 

Farging* av bryn           200,- 

Farging* av vipper          200,- 

Farging og forming av bryn         310,- 

Farging av bryn og vipper med forming av bryn      395,- 

Voksing av hakke          120,- 

Voksing av overleppe          120,- 
 

*(viktig å vite! Første gang du farger må innledes med alergiske test  

minst 24 timer før første gang farger) 

 

 

 

 

 

 



 

  Massasje                                                                

 

Klassisk massasje med algeolje   50min     695,- 

Avslappande massasje med alge olje   50min      695,- 

Rygg og nakke massasje    25min     395,- 

Legg og fot massasje     25min     395,- 

Fotmassasje      25min     395,- 

Hodebunnmassasje     20min     320,- 

Ansikt og decolette massasje    20min     395,- 

 

 

Fotsonoterapi      55min     695,- 

Kopping massasje     55min     695,- 

Innerlifemassasje     60min     775,- 

Ayurvedamassasje     90min     1050,- 

 

 

 Kroppsbehandlinger                                                         

 

Standard Thalasso     ca 2 timer    1495,- 
(thalassobad,dusjjet,algeinnpakning og  massasje med algeolje) 

Thalasso med kroppskrubb    ca 2 timer    1495,- 
(thalassobad,kroppskrubb,algeinnpakning og massasje med algeolje) 

Sunn Slanking      ca 2 timer    1495,- 
(kroppspeeling,infraraud sauna med bruk av algaskinn,algeinnpakning og massasje) 

Mini Thalasso      ca 1 time      850,- 
(dusjjet eller thalassobad, algeinnpakning,algeolje) 

 

  

 

 Enkle Kroppsbehandlinger                                                     

 

Thalassobad      ca 20min    395.- 

Dusjjet       ca 10 min    350.- 

Algeinnpakning     ca 20min    400.- 

Dusjaffusjon      ca 25min    550.- 

Kroppspeeling      ca 25min    450.- 

Steambad/Infraraud badstove/kville   ca 45min    350.- 
(bruk av steambad eller infraraud)  

 

 

 

  

  

 

 Voksing                                            
 

Legger       ca 30min    400,- 

Lår       ca 45min    420,- 

Legger og lår      ca 75min           500-700,- 

Bikini linje      ca 30min    200,- 

Legger, lår og bikinilinje    ca 90min           550-895,- 

Armholer      ca 20min    200,- 

Armene      ca 30min    350,- 


