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wellness@clublasanta.com
www.clublasanta.com

Forny Din Energi

Velkommen til Club La Santas wellness center, stedet
der bringer balance i krop, sjæl og sind. Vores
professionelle team tilbyder en bred vifte af sports og
holistiske behandlinger. Vi benytter udelukkende
eksklusive og organiske produkter, som bevarer den
naturlige skønhed med respekt for både hud og miljø.

FYSIOTERAPI
Vi hjælper folk med at genoprette, vedligeholde og
maksimere deres fysiske styrke, funktion, bevægelse og
generelle velbefindende ved at løse de underliggende
fysiske problemer. Behandlingsmetoder: manuel terapi,
dry needling, terapeutisk motion og elektroterapi.
Problemer der behandles .................................. 75 min: € 99,00
før graviditet, graviditet, postpartum,
overgangsalder eller enhver anden
bækkenbundsdysfunktion.
Behandlingsmetoder ............................................ 75 min: € 99,00
også kaldet psyko-neuro-endokrinimmunologi (pnei), er studiet af
interaktionen mellem psykologiske
processer og de endokrine(hormoner),
nervesystemet og immunsystemet i det
menneskelige legeme. sigtede mod
personer med kroniske smerter og bl.a.
immunsystemsygdomme
Første besøg ............................................................... 50 min: € 72,00
Opfølgning .................................................................. 25 min: € 45,00
50 min: € 72,00
75 min: € 99,00

REHABILITERING ....................................................... 50 min: € 72,00
før eller efter operationen og for at
komme sig efter skader. du får en
personlig træningsplan.

MASSAGER
Afslappende massage til at lindre stress, 25 min: € 37,00
50 min: € 64,00
så vel som fysisk, psykisk og
følelsesmæssige spændinger. .........................
afslappende massage til at lindre stress,
så vel som fysisk, psykisk og
følelsesmæssige spændinger.
Hoved, nakke og skulder massage ............... 25 min: € 37,00
blid massage der fokuserer på øvre ryg
og som løsner opbyggede spændinger i
nakke- og skulderregionen.
Aloe vera massage ................................................. 50 min: € 64,00
blid massage til soleksponeret hud, hvor
vi udnytter aloe vera plantens helende
egenskaber.

Dyb bløddelsmassage .......................................... 50 min: € 66,00
dyb bløddelsmassage med mulighed for
supplerende udstrækningsterapi.
Børne massage ......................................................... 25 min: € 37,00
en afslappende massage for børn. fra 8
år, i følge med en forælder.
Hot stone massage ................................................ 70 min: € 85,00
en blid massage med glatte varme
vulkanske sten. behandlingen har en
beroligende og meget afslappende
virkning.
Bamboo cane massage ....................................... 50 min: € 68,00
en mellem-hård massage med
bambusrør, der løsner muskelvævet så
ny ilt tilføres til området.
Til den kommende mor ....................................... 25 min: € 37,00
50 min: € 64,00
forsigtig massage specielt skabt til
gravide kvinder (fra 4. måned og frem)
med tilpassede arbejdsstillinger og
bevægelser.

SPORTSBEHANDLINGER
Assisterende udstræk ........................................... 25 min: € 33,00
giv din krop den restitution som den
fortjener. få bedre mobilitet, fleksibilitet
til at hjælpe, udholdenhed, styrke og
smidighed.. (en professionel terapeut vil
hjælpe og guide dine udstræk, så du kan
fokusere på at ramme den korrekte
muskelgruppe i den mest optimale
varighed).
25 min: € 29,00
Kinesio taping ....................................
Subsequent sessions: € 15,00
professionel taping er
skadesforebyggende og
hjælper restitution.

Nyt liv til dine ben ................................................... 35 min: € 47,00
den ideelle behandling der afhjælper
anspændthed i trætte ben efter sport og
varmt klima. behandlingen består af en
scrub med marinesalt, efterfulgt af en
forfriskende indpakning af benene og
afsluttende blød massage.
Målrettet massage .................................................. 20 min: € 33,00
en massage der behandler en lokal
spænding
Optima Sports Recovery Boots ....................... 20 min: € 25,00
undgå tunge ben og forebyg skader. få
optimal restitution med optima sport
recovery boots. værdikuponer til 3/5
sessioner
RYG DETOX OG AFSLAPNING .......................... 45 min: € 55,00
detox, oxider og afslapning i ryggen. en
kombination af eksfoliering,
mudderomslag og massage skal hjælpe
med at fjerne dine spændinger

AROMATHERAPY
Energising massage ............................................... 50 min: € 66,00
en ingefær og lime massage der booster
din velvære: en sand fryd for sanserne.
Beroligende aromaterapi ................................... 50 min: € 66,00
stresslindrende massage med essentielle
olier af mint, kakao og appelsin, for at
opnå den fulde beroligende effekt.
Ayurvedic afstresning massage ................... 50 min: € 68,00
90 min: € 110,00
ayurvedic massage der giver dig et
øjeblik af en indre ro og velvære i en
beroligende sky af orientalske aromaer.
en streslindrende massage.
AROMATERAPIKONSULTATION ...................... 55 min: € 65,00
find ud af, hvad aromaterapi kan gøre for
dit fysiske og mentale velbefindende.
uanset om du er på udkig efter
aromaterapi til at hjælpe med et
igangværende problem eller ønsker
rådgivning om, hvordan du sikkert
bruger essentielle olier i dit liv, er vi i
stand til at hjælpe dig. vores målrettede
session vil vurdere din situation og
fokusere på dine erklærede mål og
målsætninger. derfra oprettes
skræddersyede formler til at
imødekomme dine særlige behov.

ALTERNATIVE BEHANDLINGER
Shiatsu ........................................................................... 55 min: € 77,00
japansk massage med fingertryk der
skaber balance i kroppens energibaner
med brug af traditionelleteorier fra
kinesisk medicin.
Zoneterapi ................................................................... 45 min: € 66,00
med tryk på reflekspunkter under
fødderne for at lindre symptomer på
fysiske og psykiske spændinger.
Manual lymfedræning ......................................... 40 min: € 61,00
70 min: € 82,00
en beroligende terapi for ledende,
musklerne og sindet, hvor der bruges
mobiliserende bevægelser og massage
alt imens du slapper af i det varme vand.

Massage under vandet ........................................ 40 min: € 42,00
en beroligende terapi for ledende,
musklerne og sindet, hvor der bruges
mobiliserende bevægelser og massage
alt imens du slapper af i det varme vand.
Cupping ........................................................................ 55 min: € 61,00
en gammel form for alternativ medicin
hvor terapeuten anbringer specielle
kopper på huden i et par minutter, for at
skabe suget på det valgte område.
denne behandlingsform lindrer smerte
og giver sundhedsfremmende effekter.

SKØNHEDSPLEJE
Sculp zone (Mave-Balle-Lår) ...................................... 1h: € 92,00
en intensiv behandling, hvor der fokuseres
på mave-balle-lår regionen for at bekæmpe
appelsinhud og overskydende fedt.
Hel krops eksfoliation 100% natural ............ 30 min: € 38,00
en skrub af huden for at få døde
hudceller væk, hvor behandlingen
tilpasses til din hud og dens behov:
klassisk med kelp salt detox med grøn té
cirkulation med appelsin opstrammende
med vulkansk lava pulver

PEDICURE
• Vi arbejder ikke med Gellack

Filning og lakering ..................................................................... € 21,00
Pedicure med neglelak ........................................................... € 42,00
Luksus pedicure med O.P.I .................................................... € 51,00
Fransk pedicure ........................................................................... € 42,00
Sport pedicure .............................................................................. € 51,00

MANICURE
• Vi arbejder ikke med Gellack

Filning og lakering ..................................................................... € 21,00
Manicure med neglelak .......................................................... € 37,00
Luksus manicure med O.P.I ................................................... € 51,00
Fransk manicure .......................................................................... € 37,00
Kombination af hænder og fødder ................................. € 94,00

VOKSBEHANDLING
Hele ben/Halve ben ............................................................... € 40,00
€ 25,00

Armhuler .......................................................................................... € 10,00
Bikinilinje ......................................................................................... € 25,00
Ryg ....................................................................................................... € 25,00
Øjenbryn farve ............................................................................. € 15,00
Øjenbryn form .............................................................................. € 10,00
Øjenvipper farve ......................................................................... € 15,00
Øjenvipper lifting og farve ................................................ € 45,00

RITUALER
80 min: € 98,00
Bio Dulkamara bamboo (ritual til
regenerering) .............................................................
eksklusivt ritual for krop og ansigt,
baseret på naturens helbredende kraft.
økologisk bambus, rene elementer og et
udsøgt rensende urtekompleks giver helt
unikke afgiftende fordele.

Lanzarote (After sun ritual) ................................ 60 min: € 80,00
denne naturlige skønhedsbehandling
med en peeling med lavapulver og aloe
vera indpakning regenererer din hud og
efterlader den med en flot glød. den
vidunderlige essentielle olie har
fornyende egenskaber og en unik aroma
af plumeria, en delikat eksotisk blomst fra
kanarie øerne
Club La Santa(ritual til genopretning) ........ 75 min: € 89,00
den perfekte måde at restituere og
slappe af efter træning. en eksfolierende
behandling af din ryg og dine ben med
marinesalt der vil afhjælpe og eliminere
din huds toksiner. en forfriskende gel
indpakning giver dine ben en følelse af
vægtløshed efterfulgt af en afslappende
massage til at beroliger krop og sind.
Forkælelses(afslappende ritual) ...................... 80min: € 89,00
intensiv behandling, rejser gennem
essensen af gammel orientalsk viden.
forkæl din krop og dit ansigt med argan,
sesam, kakao og kokosolie
SKATTE FRA HAVET ................................................. 80 min: € 94,00
oplev havets hemmeligheder. de renser
og giver din hud en detox i form af en
komplet ansigts- og kropsbehandling.

ANSIGTSMASKE
Dulkamara Bio Active ................................... 55 min: € 92,00
ene og økologiske elementer vil blive
brugt i denne skræddersyede
ansigtsbehandling for at beskytte, afgifte
og tone din hud, forbedre dens
funktioner og genoprette din huds
naturlige lysstyrke."
25 min: € 38,00
Phytomer Personlig Mini
Ansigtsbehandling .................................................
(after-sun, fugtgivende eller
balancerende behandling)

Phytomer Hydra Blue ............................................ 60 min: € 68,00
en personlig behandling med mulighed
for dyb rensning
Phytomer Ungdoms Pioner .............................. 70 min: € 82,00
førende anti-aging behandling til moden
hud, herunder en effektiv behandling for
udstråling, der udglatter øjenkontur.
Phytomer Supreme facial ................................. 90min: € 120,00
ultimate intensiv anti-aging behandling
baseret på marine ekstrakter. gendanner
hudens friskhed, ungdom og udstråling.
inkluderer en ekstraordinær massage
baseret på kobido teknikken, for en
naturlig løftende effekt, der leverer
absolut velvære.
Phytomer ansigtspleje til mænd ................... 60 min: € 68,00
en behandling designet specielt til
mænds hudbehov
Phytomer teenage ansigtsbehandling ...... 50 min: € 66,00
en behandling til en teenagers
ubalancerede hud

Luxury Gold Eye treatment+Home pack .. 35 min: € 95,00
oplev vores cellulære
renoveringsbehandling med en løftende
handling for dine ufuldkommenheder i
øjets kontur. nyd vores specielle pensel
teknik, som aktiverer skønheden i din
hud og lysner dit ansigt.

Spa Information
INDGANG TIL SPAEN (BESTIL PÅ
FORHÅND)
Indgang (flow til kl.12:00): ..................................................... € 18,00
vi tilbyder forskellige oplevelser “flow” i wellness
centret i løbet af formiddagen: ansigtsmaske,
ritual i saunaen, udstrækning og mobilitet i
poolen og meget mere! kom ned og se udvalget
på vores tavle i wellness receptionen.
Én uge pas ...................................................................................... € 80,00

SPECIELLE INDGANGE
Wellness detox: ........................................................ 30 min: € 49,00
wellness indgang + vælg din 100%
naturlig skrub: grøn thé (antioxidant
behandling)
volkansk lava (opstrammende
behandling) kelp salt (intensiv
genminiralisering)
sød orange (stimulerer cirkulationen)
Kom i form ................................................................... 30 min: € 42,00
wellness indgang + lokal forfriskende
benindpakning

SAUNAGUS
Sessioner i løbet af ugen - Hold øje med
ugeprogrammet og bestil en plads i Wellness
receptionen. Bestil en privat session Saunagus.

WELLNESS OG GRUPPE EVENTS
Vi kan tilbyde specielle spa aftener for grupper.
Alternativt, kan I deltage i en af vores specielle Wellness
events som jævnligt annonceres gennem vores Club La
Santa App. For mere information, venligst kontakt
reception i Wellness Centeret.

CRYOSPACE® KOMMER SNART

Brugbar Information
Åbningstider:
mandag til søndag fra kl. 9 til kl. 21.

Børn:
for at sikre vores gæster en rolig og afslappende
oplevelse er det kun børn fra 15 år og op til 18 år, der er
tilladt i spaen ledsaget af deres forældre.
Spa faciliteter:
indgangen til wellness er placeret ved siden af poolen
og har 8 behandlingsrum. wellness centrets faciliteter
inkluderer en hydro pool, jacuzzi, sauna med salt væg,
dampbad, koldtvands pool, oplevelsesbade (spandbad,
vandfalds bruser med aromaterapi, bithermal skotsk
bruser), isfontæne og et udendørs afslapningsområde.
Hvad skal du medbringe:
vi vil give dig et håndklæde og klipklapper til brug når
du er i spaen. i vores omklædningsrum tilbyder vi
shampoo og shower gel fra det danske eksklusive
mærke karmameju. en førsteklasses serie af
aromaterapeutisk hudpleje. rene, naturlige og effektive
produkter med klinisk dokumenterede ingredienser og
100% naturlige, sansestimulerende dufte. badetøj er
obligatorisk i vores wellness center. saunaen er for alle,
så vær iført badetøj og brug dit håndklæde til at side på
inde i saunaen. vi sørger for at du får et ekstra
håndklæde
Bestilling af behandlinger:
vi opfordrer dig til at bestille dine behandlinger i god tid
i forvejen for at undgå skuffelser.
Aflysningspolitik:
et gebyr på 50% af behandlingens pris vil blive
tilbageholdt for alle behandlingstyper, hvis
behandlingen først aflyses på selve behandlingsdagen.
Spa regler og vejledning:
wellness centret er et afslappende og roligt område. vær
sød at respektere gæsters privatliv og behov for ro. for at
opretholde en rolig atmosfære i spaen er der en
begrænsning på max. 30 gæster ad gangen. vær
opmærksom på at vi ikke kan rumme større grupper. vi
har et max. på 10 gæster fra samme gruppe på alle
tidspunkter af spaens åbningstid. det er forbudt at
hoppe i poolen, råbe, ryge, indtage alkohol, bruge
mobiltelefoner, kameraer og at have smykker på i spaen.

Tab og skade:
skabe der kan aflåses er til rådighed. vi beklager, men vi
ikke kan holdes til ansvar for tab og skade af personlige
ejendele.
Gavekort:
overrask din ven eller veninde med et gavekort til
sundhed og skønhed. gælder for en enkelt behandling,
kombination af behandlinger, spa-dage eller for en
bestemt værdi.
Gavekort:
fortæl os, hvis du lider af sygdmme eller allergier, der kan
skabe problemer under din behandling eller mens du
bruger vores faciliteter. det anbefales altid at konsultere
din læge først.
Graviditet:
vi tilbyder specielle behandlinger til den kommende
mor. kontakt vores receptionspersonale, der med glæde
vil hjælpe dig med at vælge den mest passende før- eller
efterfødsels behandling.

