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Madelén er utdannet på Sørlandets 
Hudpleiefagskole og er Cidesco godkjent. Hun 
har også spa-utdannelse fra First Spa Academy  
i Kent, England. Madelén sitt spesialfelt er 
hudpleie, spabehandlinger og hot stone. Hun 
har også spesialkurs i skulderproblematikk v/  
Dr. Ben Benjamin.

Lilly er vår sykepleier, og er utdannet ved 
Sykepleierhøyskolen i Telemark. Lilly har 
også mange års erfaring som

 

aromaterapeut og har spesialutdannelse

 

innen rynkebehandling med Botox og 
fillere – noe hun har arbeidet med hos

 

oss siden 2005.

Velkommen til oss!

Silje er utdannet hud og kroppsterapeut ved Stovner VGS. Hun har spesialisert seg på diverse hudproblemer som 
bl.a. acne og rosacea. Silje er også utdannet Ki-terapeut og jobber med Auriculoterapi og terapeutisk fotpleie. 
Silje har også spesialisering på urtemedisin og nakkeproblematikk v/ Dr. Ben Benjamin.

Conny har lang erfaring og utdannelse bak seg innen terapeutisk fotpleie, alternativ medisin, og er blandt annet
utdannet innen fillers, soneterapi, akupunktur og pedagogisk kinesologi. Hun er også facilitor i kinesologi og 
underviser i dette. Conny er også utdannet innen diverse spabehandlinger i både Oslo og Stockholm. Conny har 
mastergrad i akupunktur fra Akupunktur Universitetet i Danmark, og hun har spesialiseringskurs i og 
nakkeproblematikk v/ Dr. Ben Benjamin. Conny har tidligere drevet naturmedisinklinikk på sørlandet.

Annelie er utdannet massasjeterapeut med idrettsmedisin på Axelsons i Sverige. Hennes spesialitet er myofasciale 
og rolfing-teknikker, og hun har diverse spesialiseringskurser innen faget av bl.a. anerkjente Dr. Ben Benjamin og 
advanced rolfer Art Riggs. I tillegg til dette har Annelie bakgrunn innen fargeterapi, kinesologi, akupunktur og 
diverse spautdannelser fra både inn og utland. Hun har jobbet med både spa og massasje i Gøteborg, samt også 
med profesjonelle dansere/musikal-artister fra bl.a. "Cats" og "Fame" i Londons West End. Annelie er også er 
utdannet kosmetolog, og hun jobber med medisinsk hudpleie og med permanent makeup.
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Massasjeterapi    
- vår ekspertise!

Massasjeterapi
Massasjeterapeut Annelie Stausland på Avalon Spa & Helse har over 18 års erfaring i faget, og er  
medlem av Norges MassasjeForbund, som sikrer deg kvalitet og seriøsitet. Hos en NMF godkjent  
terapeut kan du trygt få massasjebehandling.

Svensk klassisk massasje er den grunnleggende teknikken for alle våre terapeuter. Det som  
kjennetegner en behandling på Avalon Spa & Helse er en dypere og mer presis massasjebehandling  
der hvert grep har en bestemt hensikt for å gjøre en positiv endring i klientens bindevev.

Våre kunder oppsøker oss for å få hjelp til å bli kvitt muskulære problem som feks.  
spenningshodepine, musearm, benhinnebetennelse, isjas smerter, kink i nakke og rygg m.m. Vi  
arbeider med deep tissue og myofascial release teknikker, som løsner spenninger i muskler og bindevev.

Mange tror at idrettsmassasje er forbeholdt idrettsutøvere. Vi tar imot alle som ønsker en dyptgående  
og strategisk massasjebehandling. Idrettsmassasje er for ALLE, enten man har kroniske muskel- og  
skjelettlidelser, eller man ønsker å forebygge eller øke prestasjoner på feks. jobb, hjemmebane eller  
idrettsarena.

Det som karakteriserer en idrettsmassasje er at den er dypere og mer spesifikk, presis og  
stimulerende enn for eksempel en ren klassisk massasje. Idrettsmassasje gir raskere rehabillitering  
etter harde økter og forebygger skade. Det merkes ofte stor endring i kroppen allerede etter første behandling.
 
Massasjebehandling på Avalon Spa & Helse er individuelt tilpasset deg. Ved første konsultasjon vil vi  
spørre om hva du ønsker at behandlingen skal oppnå. Deretter legger vi en strategi for behandlingen  
og tilpasser den til dine behov. Dette gjør behandlingene våre særegne og helhetlige.

Vi samarbeider med anerkjente kiropraktor Torp ved Porsgrunn Kiropraktorsenter, tlf. 35 55 37 10.
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[ MEREDIANMASSASJE ]

et.

Terapeuten
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Meridianmassasje – avgifter kroppen og øker energinivået.
Meridianene er energibaner i kroppen, dvs. transportkanaler for energi til de indre 
organene. God helse er avhengig av fri flytt av energi. Blokkeringer eller stagnasjon av 
energi fører etterhvert til ubalanse i de indre organers energinivå, som igjen kjennes på 
kroppen. Symptomer dette kan gi er for eksempel vond rygg, trøtthet, høyt stressnivå, 
hodepine, følelsesmessige distraksjoner, søvnløshet, dårlig fordøyelse mm.

Meridianmassasje er en full kroppsmassasje. Behandlingen går ut på å massere langs m 
eridianbanene. Terapeuten kjenner eventuelle blokkeringer og masserer de med et  
sterkt trykk. Blokkeringene vil etter en eller flere behandlinger forsvinne. Dette fører til  
fri energiflytt, økt energinivå, avgiftning av organismen og en generell forbedring av  
helsetilstanden.

Da meridianene løper parallelt med lymfebanene gir denne massasjen samtidig en god 
stimulering av lymfesystemet (lett lymfedrenasje), og siden dette er en ganske  
dyptgående massasje får man samtidig økt blodsirkulasjon.

I den behandlingen kombineres nytelsen av massasje med naturmedisinsk behandling  
som avgifter kropp. De fleste får med denne behandling en god velvære og samtidig  
økt energinivå etter behandlingen.

For å kunne oppleve gode resultater av behandlingen, anbefales det minst 3-5  
behandlinger innen relativt kort tid (ihverfall en gang per uke). Deretter kan det  
være både behagelig og ikke minst helsemessig sunt å komme til regelmessig  
behandling for å vedlikeholde systemet.

Etter flere behandlinger kan du oppleve økt immunforsvar, senket nivå av  
stresshormoner, bedre mental/følelsesmessig helse og en generell forbedret  
helsetilstand.

[ MERIDIANMASSASJE ]
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[ AROMAMASSASJE ] 
Aromamassasje er en antistress og beroligende helkroppsmassasje med eteriske  
oljer. Aromaterapi kan kort defineres som en kontrollert, bevisst og allsidig bruk av 
planters eteriske oljer i kombinasjon med massasje. Målet er å styrke og bevare  
helsen, og for å lindre små og store helseplager. Massasjen gjøres i rolig tempo til  
rolig musikk. Eteriske oljer er helt rene oljer som utvinnes av forskjellige deler av  
trær og planter - blomster, blad, ved, harpiks og grener. Vekstene som de ulike  
oljene utvinnes fra, finnes i ulike deler av verden. Plantene er noen av de mest  
verdifulle skattene jorden har gitt oss til forebyggende medisin. 

Vi bruker ferdigblandede eteriske, terapeutiske oljer fra Natur & Helse og Maharishi 
Ayur-Ved. Du velger selv hvilken olje du ønsker i behandlingen.
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Herba Plus har utviklet en unik serie preparater for forebygging, helbred og velvære. Preparatene brukes av både av leger og naturterapeuter i Norge 
og utland. For oss er kvalitet i alle ledd det viktigste. Produktene produseres i Norge etter våre egne resepter og er underlagt den strengeste 
kvalitetskontroll. Sammensetningen bygger utelukkende på tilgjengelig dokumentert forskning. Dette for at du skal være 100% trygg på at 
preparatene gir en maksimal effekt og holder en stabil høy kvalitet. Herba Plus er en selvstendig behandlingsform som bygger på erfaring og 
kunnskap innen tradisjonell kinesisk medisin og moderne skolemedisinsk forskning. Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) bygger 75% av all 
medisinsk behandling på urtemedisin. Urtepreparatene til Herba Plus er spesialutviklet for målrettet behandling av lidelsens årsak. På grunn av dette 
har preparatene fått stor anerkjennelse i fagmiljøet og brukes i dag av naturterapeuter, leger og annet helsepersonell. 
Behandlingsprogrammet deles normalt inn i 3 faser:

1. Renseprogram (Urilan, Lax Plus, Ingefær og Maritistel)
2. Grunnernæring og behandling (Activator, Nutri Plus og Sirkulan)
3. Forebyggende behandling

RENSEPROGRAM
Renseprogrammet gjør at øvrig behandling blir bedre, billigere, går raskere og gir mer varige resultater. Renseprogrammet renser tarmsystem, 
blodet, nyrene og leveren. Moderne livsstil, endringer i miljø, stress, stort forbruk av halvfabrikkert mat og lite variasjon i kostholdet påvirker 
fordøyelsen og skaper ubalanse i mage- og tarmsystemet. Dette stresser kroppen og regnes for å være hovedårsaken til at vi blir syke. 70-80 % av 
immunsystemet sitter i tarmen og en rens vil styrke immunsystemet. Næring tas opp i blodet via tarmen og ubalanser her kan gi et redusert 
næringsopptak. For best mulig resultat vil jeg derfor starte behandlingen med å rense og styrke mage og tarmfunksjonen slik at fordøyelsen fungerer 
optimalt. Jeg vil også rense vitale organer slik som nyrer, lever og blod, det er også viktig.  En ren tarm gir ren hud. Tarmen blir også renset for 
sopp, parasitter og innvollsorm.

Herba Plus
Samarbeidende Ki- Terapeuter
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Herba Plus har utviklet en unik serie preparater for forebygging, helbred og velvære. Preparatene brukes av både av leger og naturterapeuter i Norge 
og utland. For oss er kvalitet i alle ledd det viktigste. Produktene produseres i Norge etter våre egne resepter og er underlagt den strengeste 
kvalitetskontroll. Sammensetningen bygger utelukkende på tilgjengelig dokumentert forskning. Dette for at du skal være 100% trygg på at 
preparatene gir en maksimal effekt og holder en stabil høy kvalitet. Herba Plus er en selvstendig behandlingsform som bygger på erfaring og 
kunnskap innen tradisjonell kinesisk medisin og moderne skolemedisinsk forskning. Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) bygger 75% av all 
medisinsk behandling på urtemedisin. Urtepreparatene til Herba Plus er spesialutviklet for målrettet behandling av lidelsens årsak. På grunn av dette 
har preparatene fått stor anerkjennelse i fagmiljøet og brukes i dag av naturterapeuter, leger og annet helsepersonell. 
Behandlingsprogrammet deles normalt inn i 3 faser:

1. Renseprogram (Urilan, Lax Plus, Ingefær og Maritistel)
2. Grunnernæring og behandling (Activator, Nutri Plus og Sirkulan)
3. Forebyggende behandling

RENSEPROGRAM
Renseprogrammet gjør at øvrig behandling blir bedre, billigere, går raskere og gir mer varige resultater. Renseprogrammet renser tarmsystem, 
blodet, nyrene og leveren. Moderne livsstil, endringer i miljø, stress, stort forbruk av halvfabrikkert mat og lite variasjon i kostholdet påvirker 
fordøyelsen og skaper ubalanse i mage- og tarmsystemet. Dette stresser kroppen og regnes for å være hovedårsaken til at vi blir syke. 70-80 % av 
immunsystemet sitter i tarmen og en rens vil styrke immunsystemet. Næring tas opp i blodet via tarmen og ubalanser her kan gi et redusert 
næringsopptak. For best mulig resultat vil jeg derfor starte behandlingen med å rense og styrke mage og tarmfunksjonen slik at fordøyelsen fungerer 
optimalt. Jeg vil også rense vitale organer slik som nyrer, lever og blod, det er også viktig.  En ren tarm gir ren hud. Tarmen blir også renset for 
sopp, parasitter og innvollsorm.
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Grunnernering
Forskning viser at frukt og grønnsaker ikke har samme næringsinnhold som før. Moderne bearbeidet mat inneholder heller ikke mye næring. For lite
næringsinnhold i maten gjør oss syke. Noen blir overvektige fordi kroppen vil ha mer mat, den har ikke fått det den trenger fordi næringsinnholdet er
lite i forhold til kaloriene maten inneholder. Lavt inntak av næringsrik og fet fisk gjør at kroppen ikke får nok av de essensielle (essensielle betyr det
kroppen ikke kan lage selv, men må få utenifra) fettsyrene. Fettsyrene er nødvendige for livsviktige funkjsoner i kroppen. Menneskekroppen er en
avansert maskin som trenger daglig “drivstoff” for å produsere nok energi og holde oss friske.

Vårt daglige behov for balansert næring er:
• 2 essensielle fettsyrer (omega 3 og 6)
• 8 essensielle aminosyrer
• 13 vitaminer
• 21 mineraler
• Coenzym Q10 (forskning viser at alle over 35 år bør ta Q10 daglig)
• Lys, oksygen og vann

Matintoleranse? Vi kan teste deg!
En av vår tids største helseproblemer? Ta en prøve hos en av våre terapeuter. Så mange som 45% av oss kan lide av en
matintoleranse. Dette er vår største terapihindring og symptomene kan være: Angst, arteritt, astma,
konsentrasjonsvansker, sengevæting, oppblåsthet, bronkitt, cøliaki, kronisk utmattelsessyndrom, forstoppelse,
cystofibrose, depresjon, diare, fibromylagi, magekatarr, hodepine, hyperaktivitet, betent tarm, søvnløshet, irritabel
tarmsyndrom, kløende hud, malabsorpsjon, migrene, søvnforstyrrelser, ødem (vannoppsamlinger), vektproblemer m.m.
Herba Plus matintoleranse-tester er av høyeste kvalitet.

Vi tilbyr 3 ulike tester:
Test 80 skandinavia Tester for 80 matvarer.
Tilpasset et skandinavisk kosthold.
Test 120 Tester for 120 matvarer.
Test 200 Vår mest omfattende test som dekker 200 matvarer.

Testene er svært nøyaktige og vil påvise eventuelle IgG matrelaterte antistoffer for en rekke forskjellige matvarer.



1616

Muskelstimulering reduserer muskelsmerter ved fibromyalgi

Smerter ved fibromyalgi kan ramme alle kroppens muskler og redusere helsen betydelig. Smerter ved 
fibromyalgi kan dempes. Fibromyalgi er den mest utbredte årsak til kroniske smerter. Om lag 90% av dem 
som får diagnosen, er kvinner. Tilstanden finnes hos ca. 3% i befolkningen. Tilstanden betegnes som et  
smertesyndrom og årsaken er ukjent. Sykdommen er en kronisk smertetilstand i muskler og skjelett.

Hovedsymptomene er kroniske smerter flere steder i kroppen med vandrende karakter, samt tretthet.  
Typiske tegn og symptomer på fibromyalgi er kroniske smerter i hele kroppen, stive muskler, utmattelse,  
søvnproblemer, svimmelhet, forstyrret tarmfunksjon og trykkømhet på en rekke typiske steder på kroppen.  
Det finnes ingen helbredende medisinsk behandling av fibromyalgi og det finnes heller ingen enkel  
behandling for fibromyalgi. Smertestillende medisiner er også brukt, men lang tids bruk av slike medisiner  
kan forårsake avhengighet og bivirkninger. Mye tyder på at mosjon er en viktig del av behandlingen.

Aktivitet og trening som frigjør endorfiner i blodet har en smertedempende effekt. Men dette kan være  
vanskelig, fordi det kan være vondt å bevege seg. Det er imidlertid viktig at treningen skjer i kontrollerte  
former, at det ikke blir overtrening og feilbelastninger som kan gjøre tilstanden verre. 
Et godt alternativ til trening er derfor elektroterapi, som ofte blir brukt av fysioterapeuter i behandlingen av  
fibromyalgi. Fordelen er at man kan utføre kontrollert muskeltrening på uten feil- eller overbelastning av  
musker og ledd. Elektroterapi med muskelstimulator kan dessuten brukes som smertelindring, ved å  
blokkere smertesignalene til hjernen og ved frigjøring av  endorfiner, -som er kroppens eget smertestillende middel.

Fibromyalgi



17171717

Muskelstimulering reduserer muskelsmerter ved fibromyalgi

Smerter ved fibromyalgi kan ramme alle kroppens muskler og redusere helsen betydelig. Smerter ved 
fibromyalgi kan dempes. Fibromyalgi er den mest utbredte årsak til kroniske smerter. Om lag 90% av dem 
som får diagnosen, er kvinner. Tilstanden finnes hos ca. 3% i befolkningen. Tilstanden betegnes som et  
smertesyndrom og årsaken er ukjent. Sykdommen er en kronisk smertetilstand i muskler og skjelett.

Hovedsymptomene er kroniske smerter flere steder i kroppen med vandrende karakter, samt tretthet.  
Typiske tegn og symptomer på fibromyalgi er kroniske smerter i hele kroppen, stive muskler, utmattelse,  
søvnproblemer, svimmelhet, forstyrret tarmfunksjon og trykkømhet på en rekke typiske steder på kroppen.  
Det finnes ingen helbredende medisinsk behandling av fibromyalgi og det finnes heller ingen enkel  
behandling for fibromyalgi. Smertestillende medisiner er også brukt, men lang tids bruk av slike medisiner  
kan forårsake avhengighet og bivirkninger. Mye tyder på at mosjon er en viktig del av behandlingen.

Aktivitet og trening som frigjør endorfiner i blodet har en smertedempende effekt. Men dette kan være  
vanskelig, fordi det kan være vondt å bevege seg. Det er imidlertid viktig at treningen skjer i kontrollerte  
former, at det ikke blir overtrening og feilbelastninger som kan gjøre tilstanden verre. 
Et godt alternativ til trening er derfor elektroterapi, som ofte blir brukt av fysioterapeuter i behandlingen av  
fibromyalgi. Fordelen er at man kan utføre kontrollert muskeltrening på uten feil- eller overbelastning av  
musker og ledd. Elektroterapi med muskelstimulator kan dessuten brukes som smertelindring, ved å  
blokkere smertesignalene til hjernen og ved frigjøring av  endorfiner, -som er kroppens eget smertestillende middel.

Elektroterapi med muskelstimulator har vist seg å ha en gunstig effekt på mennesker som lider av 
fibromyalgi. Elektroterapi behandling øker også evnen og lysten til å bruke kroppen mer aktivt, noe som er 
viktig i slike tilfeller. 

Elektroterapi behandling får musklene til å trekke seg sammen ved å gi musklene små ufarlige ”støt” som får  
musklene til å trekke seg sammen uten at det er viljestyrt. Gjentatte muskelsammentrekninger fører som  
kjent til økt blodsirkulasjon, og ved bruk av Elektroterapi behandling kan du øke blodsirkulasjonen på samme  
måte som ved vanlig trening. Behandlingen kan også brukes til lymfedrenasje. Den økte blodsirkulasjonen har  
mange positive effekter som fjerning av avfallstoffer, økt næring og oksygen til muskulaturen og stimulering  
og bedring av hudvevet. Når muskulaturen blir varm på grunn av den økte blodsirkulasjonen, øker  
forbrenningen av fettcellene. Økt blodsirkulasjon minsker også stivhet i muskler og ledd og har en  
smertedempende effekt ved økt produksjon av endorfiner.

En bedre fungerende kropp betyr økt velvære og livskvalitet.

Du kan bruke elektroterapi apparatet over hele kroppen, bare husk å gi de forskjellige muskelgruppene pause  
på 1-2 dager, som ved vanlig trening. Behandlingen har ingen bivirkninger, bare positive effekter og du vil  
kjenne resultater etter kort tid. Er du usikker på din tilstand i forhold til bruk av elektroterapi, konsulterer du  
din lege eller fysioterapeut. Mange av våre kunder benytter elektroterapi mot fibromyalgi, ofte kombinert med  
akupunktur, herba plus og meredianmassasje.

Fibromyalgi
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Profesjonelt og 
skreddersydd

[ AVALON CLASSIC ]
Denne behandlingen tilpasses din hudtype og hudens behov. Vi begynner med en rengjøring og en mild enzymepeeling. Under tiden 
peelingen virker får du en avslappende hodebunnsmassasje. Deretter fjernes urenheter og comedoner. Så masseres det inn en 
dyptvirkende ampulle med sterkt konsentrerte aktive ingredienser etter hudtype, og en dyptvirkende maske legges på ansikt og hals. 
Avsluttes med passende dagcreme.

[ AVALON CLASSIC EXCLUSIVE ] 
Dette er luksus utgaven av vår klassiske dyprens. Denne behandlingen tilpasses din hudtype og hudens behov. Vi begynner med en 
rengjøring og en mild enzymepeeling. Under tiden peelingen virker får du en avslappende hodebunnsmassasje. Deretter fjernes urenheter 
og comedoner. Så masseres det inn en dyptvirkende ampulle med sterkt konsentrerte aktive ingredienser etter hudtype, og en 
dyptvirkende maske legges på ansikt og hals. Behandlingen avsluttes med en ekstra god massasje av ansikt, nakke og decolleté.

[ ØYENBEHANDLING ] 
Thalgo Eye Massage Mask; nytenkning til det beste for deg. Digital maske som brukes i salong med flere teknologier; gir 
pressoterapieffekt; dynamiske vibrasjoner, akupressur og med avslappende musikk; må oppleves! Masken har en avslappende og 
oppfriskende effekt; motvirker spenninger, drenerer porer, jobber anti-rynke og har en plumping effekt. Behandlingen er også gunstig for 
deg med spenningshodepine, da den i utgangspunktet ble laget mot migrene og har blitt videreutviklet derfra. Behandlingen kan bestilles 
alene, eller kombineres med hudpleie eller som en avslutning på en kroppsmassasje. 

Hudpleie
Avalon Spa & Helse tilbyr et bredt og variert utvalg av hudpleie. Våre terapeuter vil gi deg den beste 
veiledning og skreddersy et behandlingsprogram for deg. Basert på behandling i klinikk og i kombinasjon med 
et hudpleieprogram du kan følge hjemme kan du oppnå et fantastisk resultat. Vi anbefaler alltid, uansett 
problem, å starte innledende med vår klassiske behandling.

Vi tilbyr også "Akupunktur Facelift" og "St. Tropez selvbruning"!

[ AVALON SIGNATUR ]
Vår signaturbehandling tilpasses din hudtype og hudens behov. Vi begynner med en rengjøring og en mild enzymepeeling. Under tiden 
peelingen virker får du en avslappende hodebunnsmassasje. Deretter fjernes urenheter og comedoner. Så masseres det inn en  
dyptvirkende ampulle med sterkt konsentrerte aktive ingredienser etter hudtype, og en dyptvirkende maske legges på ansikt og hals. 
Avsluttes med passende dagcreme.

[ AVALON SIGNATUR EXCLUSIVE ] 
Dette er luksus utgaven av vår signaturbehandling. Denne behandlingen tilpasses din hudtype og hudens behov. Vi begynner med en ren 
gjøring og en mild enzymepeeling. Under tiden peelingen virker får du en avslappende hodebunnsmassasje. Deretter fjernes urenheter og 
comedoner. Så masseres det inn en dyptvirkende ampulle med sterkt konsentrerte aktive ingredienser etter hudtype, og en  
dyptvirkende maske legges på ansikt og hals. Behandlingen avsluttes med en ekstra god massasje av ansikt, nakke og decolleté.

[ ØYENBEHANDLING ] 
Thalgo Eye Massage Mask; nytenkning til det beste for deg. Digital maske som brukes i salong med flere teknologier; gir  
pressoterapieffekt; dynamiske vibrasjoner, akupressur og med avslappende musikk; må oppleves! Masken har en avslappende og  
oppfriskende effekt; motvirker spenninger, drenerer porer, jobber anti-rynke og har en plumping effekt. Behandlingen er også gunstig for 
deg med spenningshodepine, da den i utgangspunktet ble laget mot migrene og har blitt videreutviklet derfra. Behandlingen kan bestilles 
alene, eller kombineres med hudpleie eller som en avslutning på en kroppsmassasje.

Vi tilbyr også “Akupunktur Facelift” og “St. Tropez selvbruning”!

Avalon Spa & Helse tilbyr et bredt og variert utvalg av hudpleie. Våre terapeuter vil gi deg den beste
veiledning og skreddersy et behandlingsprogram for deg. Basert på behandling i klinikk og i kombinasjon med 
et hudpleieprogram du kan følge hjemme kan du oppnå et fantastisk resultat. Vi anbefaler alltid, uansett 
problem, å starte innledende med våre signaturbehandlinger.
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Exuviance-behandling
Med en profesjonell Exuviance-behandling får du ikke bare en avansert behandling 
med dokumentert effekt, men også en deilig og avslappende stund hvor du kan 
koble av! ontinuerlige forskning og kliniske erfaringer har bekreftet at AHA med 
fordel kan benyttes ved behandling av en rekke ulike hudproblemer som f.eks. 
eldet hud, tørr hud, akne og pigmentflekker. 

Profesjonelt og skreddersydd
En Exuviance-behandling fås kun hos spesialutdannede hudterapeuter som kan 
skreddersy behandlingen til nettopp din hudtype og eventuelle problemer. Det 
finnes mange ulike Exuviance-behandlinger rettet mot ulike typer hud og 
problemer. Behandlingene kan utføres både i ansiktet, på kroppen, hender og 
føtter. Det finnes også Exuviance-behandlinger uten peelende AHA. Exuviances 
behandlinger gir svært gode resultater! 
Passer alle hudtyper og aldrer.

Exuviances behandlinger – sammen med daglig bruk av hudpleieprodukter fra 
Exuviance – forbedrer uregelmessigheter i huden som f.eks. fine linjer og rynker, 
ujevn pigmentering og tørrhet, og reduserer forekomsten av akne. Men også 
problemfri hud har godt av jevnlige behandlinger for å holde huden fin og 
motvirke aldringstegn og tørrhet. Den naturlige celleomsetningen i huden tar ca. 
28 dager. Man pleier derfor anbefale behandling på klinikk én gang i måneden, 
men behovet kan variere fra person til person. Iblant anbefales kortere 
behandlingsintervaller i en periode, og iblant kan det gå lengre tid mellom 
behandlingene. Dette avgjør du sammen med hudterapeuten din. Forbedringer 
sees ofte etter én til tre måneder 

[ EXUVIANCE BEHANDLING MOT AKNE, KVISER OG HUDORMER ]

Exuviances behandlinger og produkter passer for deg som har akneproblemer eller såkalt uren hud.
Exuviance kan også hjelpe deg som er hardt rammet av akne
Vi har hjulpet mange som har "prøvd alt", og som blir lykkelige over å ha oppdaget Exuviances 
produkter og salongbehandlinger. Huden blir klarere og jevnere.
Med Exuviances patenterte og veldokumenterte ingredienser får du et trygt og profesjonelt 
behandlingsprogram. Alfahydroksysyrer (AHA) løser effektivt opp "propper" som kan tette porene og 
forårsake akne og hudormer. I tillegg kontrolleres mengden overskuddsfett. AHA gjør også 
forstørrede porer mindre synlige og reduserer pigmentflekker forårsaket av blant annet akne. 
Hvordan foregår en aknebehandling på en Exuviance-klinikk?
En aknebehandling hos en Exuviance hudterapeut kan variere avhengig av problem. Med ved alle 
behandlinger utføres en grundig hudanalyse etterfulgt av en peeling som fjerner døde hudceller og 
gjør huden klar for en grundig utklemming. En typisk aknebehandling fokuserer på å "rense skikkelig 
opp" i porene. Det legges også en ansiktsmaske tilpasset problem og hudtype. Behandlingen avsluttes 
alltid med en krem, iblant også med et spesielt akneprodukt eller et serum. 
“ Jeg har aldri fått varig hjelp mot min akne i helsesystemet. Med Exuviance har jeg blitt kvitt 
problemene mine, og jeg er svært fornøyd og takknemlig! Behandlingen kan utføres i ansiktet, eller 
på ryggen, som også er vanlig. For å se resultater er det nødvendig med flere behandlinger. Én enkelt 
behandling gjør sjelden noen forskjell. I tillegg må behandlingene gjentas for at ikke problemet skal 
komme tilbake. I starten kan det være nødvendig med tettere behandling med ca. én til to ukers 
mellomrom, men etter hvert som huden blir bedre, kan man øke intervallet mellom behandlingene. 
En tommelfingerregel er at salongbehandling bør utføres hver 4. til 6. uke, men tiden mellom 
behandlingene kan reduseres eller økes avhengig av hudens tilstand. Produktene som brukes på en 
hudpleiesalong, er spesielt utviklet for profesjonelle behandlinger. De har maksimal effekt på huden 
og legger dermed et optimalt grunnlag for den etterfølgende hjemmebehandlingen.

 Før Exuviance-behandling mot akne 

Etter Exuviance-behandling mot akne
2020
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Exuviance-behandling
Med en profesjonell Exuviance-behandling får du ikke bare en avansert behandling 
med dokumentert effekt, men også en deilig og avslappende stund hvor du kan 
koble av! ontinuerlige forskning og kliniske erfaringer har bekreftet at AHA med 
fordel kan benyttes ved behandling av en rekke ulike hudproblemer som f.eks. 
eldet hud, tørr hud, akne og pigmentflekker. 

Profesjonelt og skreddersydd
En Exuviance-behandling fås kun hos spesialutdannede hudterapeuter som kan 
skreddersy behandlingen til nettopp din hudtype og eventuelle problemer. Det 
finnes mange ulike Exuviance-behandlinger rettet mot ulike typer hud og 
problemer. Behandlingene kan utføres både i ansiktet, på kroppen, hender og 
føtter. Det finnes også Exuviance-behandlinger uten peelende AHA. Exuviances 
behandlinger gir svært gode resultater! 
Passer alle hudtyper og aldrer.

Exuviances behandlinger – sammen med daglig bruk av hudpleieprodukter fra 
Exuviance – forbedrer uregelmessigheter i huden som f.eks. fine linjer og rynker, 
ujevn pigmentering og tørrhet, og reduserer forekomsten av akne. Men også 
problemfri hud har godt av jevnlige behandlinger for å holde huden fin og 
motvirke aldringstegn og tørrhet. Den naturlige celleomsetningen i huden tar ca. 
28 dager. Man pleier derfor anbefale behandling på klinikk én gang i måneden, 
men behovet kan variere fra person til person. Iblant anbefales kortere 
behandlingsintervaller i en periode, og iblant kan det gå lengre tid mellom 
behandlingene. Dette avgjør du sammen med hudterapeuten din. Forbedringer 
sees ofte etter én til tre måneder 

[ EXUVIANCE BEHANDLING MOT AKNE, KVISER OG HUDORMER ]

Exuviances behandlinger og produkter passer for deg som har akneproblemer eller såkalt uren hud.
Exuviance kan også hjelpe deg som er hardt rammet av akne
Vi har hjulpet mange som har "prøvd alt", og som blir lykkelige over å ha oppdaget Exuviances 
produkter og salongbehandlinger. Huden blir klarere og jevnere.
Med Exuviances patenterte og veldokumenterte ingredienser får du et trygt og profesjonelt 
behandlingsprogram. Alfahydroksysyrer (AHA) løser effektivt opp "propper" som kan tette porene og 
forårsake akne og hudormer. I tillegg kontrolleres mengden overskuddsfett. AHA gjør også 
forstørrede porer mindre synlige og reduserer pigmentflekker forårsaket av blant annet akne. 
Hvordan foregår en aknebehandling på en Exuviance-klinikk?
En aknebehandling hos en Exuviance hudterapeut kan variere avhengig av problem. Med ved alle 
behandlinger utføres en grundig hudanalyse etterfulgt av en peeling som fjerner døde hudceller og 
gjør huden klar for en grundig utklemming. En typisk aknebehandling fokuserer på å "rense skikkelig 
opp" i porene. Det legges også en ansiktsmaske tilpasset problem og hudtype. Behandlingen avsluttes 
alltid med en krem, iblant også med et spesielt akneprodukt eller et serum. 
“ Jeg har aldri fått varig hjelp mot min akne i helsesystemet. Med Exuviance har jeg blitt kvitt 
problemene mine, og jeg er svært fornøyd og takknemlig! Behandlingen kan utføres i ansiktet, eller 
på ryggen, som også er vanlig. For å se resultater er det nødvendig med flere behandlinger. Én enkelt 
behandling gjør sjelden noen forskjell. I tillegg må behandlingene gjentas for at ikke problemet skal 
komme tilbake. I starten kan det være nødvendig med tettere behandling med ca. én til to ukers 
mellomrom, men etter hvert som huden blir bedre, kan man øke intervallet mellom behandlingene. 
En tommelfingerregel er at salongbehandling bør utføres hver 4. til 6. uke, men tiden mellom 
behandlingene kan reduseres eller økes avhengig av hudens tilstand. Produktene som brukes på en 
hudpleiesalong, er spesielt utviklet for profesjonelle behandlinger. De har maksimal effekt på huden 
og legger dermed et optimalt grunnlag for den etterfølgende hjemmebehandlingen.

 Før Exuviance-behandling mot akne 

Etter Exuviance-behandling mot akne
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som legemidler som fås uten resept. Enkelte legemidler gjør huden ekstra tørr og følsom, slik at det er nødvendig 
å tilpasse behandlingen og produktanbefalingene ut fra dette. 

 

Vi anbefaler exuviance foundation. En foundation som er utformet for å redusere tegn på aldring, og dekker i 
tillegg ujevnheter i ansiktet. Foundationen er fuktighetsgivende og gir et matt og silkemykt resultat. Den lar 
huden puste og kladder ikke.  Linjer og rynker blir betydelig mindre synlige og du får pen og sunn hud med en 
enkel påføring.

[ EXUVIANCE BEHANDLING MOT RYNKER ]

Det er vitenskapelig bevist at Exuviances behandlinger og produkter kan redusere rynker 

med opptil en tredjedel.

Exuviances rynkebehandlinger hjelper f.eks. mot:

• rynker rundt munnen

• rynker i pannen

• rynker på overleppen

Man er aldri for ung til å begynne å pleie huden. Det er selvsagt lettere å bevare hudens 

ungdommelige glød og spenst enn å få tilbake det som er tapt, men når det er sagt, er 

det heller aldri for sent å begynne. Alfahydroksysyrer (AHA) har vist seg å være svært 

effektive mot aldringstegn som rynker, slapp og tørr hud, samt solskader.

En Exuviance-behandling på hudpleiesalong fjerner de døde hudcellene, som med alderen 

ikke lenger forsvinner like lett av seg selv. Hud som er tørr og ujevn på overflaten, 

reflekterer mindre lys og får et gustent utseende. Behandlingen hjelper huden å gjenvinne 

sin glød. Dessuten stimuleres hudens fornyelsesprosess, som også går langsommere med 

tiden, og hudens elastisitet og spenst forbedres.

Viktig å tenke på i forbindelse med Exuviance-behandlinger mot rynker

• Husk å informere hudterapeuten dersom du bruker noen legemidler som kan påvirke

huden, eller om det er andre ting du tror kan være av betydning for behandlingen.

• Menn bør være nybarbert, men ikke barbere seg samme dag som behandlingen, da det

kan føre til svie.

• Unngå overdreven soling. Behandling utføres ikke på solbrent og irritert hud.

• En Exuviance-behandling starter på klinikken og fullføres hjemme! Ved å kombinere

klinikkbehandlinger med riktige hjemmeprodukter oppnås et best mulig resultat.

Før Exuviance-behandling mot rynker

Etter Exuviance-behandling mot rynker 

Bisque Neutral
Beige

Neutral
Sand

Ivory Warm
Beige

True
Sand

Honey
Sand

Blush
Beige

Desert
Sand

Viktig å tenke på i forbindelse med Exuviance-behandlinger mot akne

• Å få bukt med akneproblemer krever aktiv innsats både fra hudterapeuten og kunden. Problemene forsvinner
ikke over natten. Bruk de anbefalte produktene regelmessig hjemme. Behandlingen starter på salongen og
fullføres hjemme!
• Informer alltid hudterapeuten om bruk av eventuelle legemidler. Det gjelder så vel reseptbelagte preparater
som legemidler som fås uten resept. Enkelte legemidler gjør huden ekstra tørr og følsom, slik at det er nødvendig
å tilpasse behandlingen og produktanbefalingene ut fra dette.
• Når du begynner å bruke Exuviance-produkter og etter de første klinikkbehandlingene, kan du oppleve en
negativ effekt. Det skyldes at huden renses i dybden. Akneutbrudd som skulle ha kommet i løpet av de neste
ukene, kan fremskyndes. Men etter dette blir huden bare bedre og bedre.
• Unngå å bruke make-up som tetter porene! Exuviance har egen prisvinnende foundation som vi anbefaler.
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som legemidler som fås uten resept. Enkelte legemidler gjør huden ekstra tørr og følsom, slik at det er nødvendig 
å tilpasse behandlingen og produktanbefalingene ut fra dette. 

 

Vi anbefaler exuviance foundation. En foundation som er utformet for å redusere tegn på aldring, og dekker i 
tillegg ujevnheter i ansiktet. Foundationen er fuktighetsgivende og gir et matt og silkemykt resultat. Den lar 
huden puste og kladder ikke.  Linjer og rynker blir betydelig mindre synlige og du får pen og sunn hud med en 
enkel påføring.

[ EXUVIANCE BEHANDLING MOT RYNKER ]

Det er vitenskapelig bevist at Exuviances behandlinger og produkter kan redusere rynker 

med opptil en tredjedel.

Exuviances rynkebehandlinger hjelper f.eks. mot:

• rynker rundt munnen

• rynker i pannen

• rynker på overleppen

Man er aldri for ung til å begynne å pleie huden. Det er selvsagt lettere å bevare hudens 

ungdommelige glød og spenst enn å få tilbake det som er tapt, men når det er sagt, er 

det heller aldri for sent å begynne. Alfahydroksysyrer (AHA) har vist seg å være svært 

effektive mot aldringstegn som rynker, slapp og tørr hud, samt solskader.

En Exuviance-behandling på hudpleiesalong fjerner de døde hudcellene, som med alderen 

ikke lenger forsvinner like lett av seg selv. Hud som er tørr og ujevn på overflaten, 

reflekterer mindre lys og får et gustent utseende. Behandlingen hjelper huden å gjenvinne 

sin glød. Dessuten stimuleres hudens fornyelsesprosess, som også går langsommere med 

tiden, og hudens elastisitet og spenst forbedres.

Viktig å tenke på i forbindelse med Exuviance-behandlinger mot rynker

• Husk å informere hudterapeuten dersom du bruker noen legemidler som kan påvirke

huden, eller om det er andre ting du tror kan være av betydning for behandlingen.

• Menn bør være nybarbert, men ikke barbere seg samme dag som behandlingen, da det

kan føre til svie.

• Unngå overdreven soling. Behandling utføres ikke på solbrent og irritert hud.

• En Exuviance-behandling starter på klinikken og fullføres hjemme! Ved å kombinere

klinikkbehandlinger med riktige hjemmeprodukter oppnås et best mulig resultat.

Før Exuviance-behandling mot rynker

Etter Exuviance-behandling mot rynker 
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[ EXUVIANCE BEHANDLING MOT ROSACEA ]

Exuviance tilbyr pleiende alternativer som passer for svært sensitiv hud, også 
rosacea. Takket være et patentert system er Exuviances fruktsyrer svært milde, 
men samtidig effektive.
Polyhydroksysyrer (PHA) anbefales til hypersensitiv hud fordi de ikke irriterer 
huden, samtidig som de bygger opp hudens egen beskyttelsesbarriere og tilfører 
masse fukt. Den patenterte polyhydroksysyren (PHA) er godt egnet for personer 
med rosacea. Dessuten har Exuviances PHA de samme aldringshemmende 
egenskapene som AHA.
Behandling mot hudsykdommen rosacea må tilpasses hver enkelt pasient
Ansiktsbehandlinger til hud med rosacea må nøye tilpasses den enkelte klient. 
Ettersom rosacea kan variere mye, må man ofte benytte ulike metoder og 
produkter. Men det som er felles, er at det kreves en viss regelmessighet for at 
behandlingene skal ha effekt. En hudpleiebehandling hos en hudterapeut eller 
hudlege som jobber med Exuviance, vil medføre en lett flassing i huden. Dette 
fremmer dannelsen av ny hud. For øvrig stimuleres huden minst mulig under 
behandlingen, og det brukes produkter med en beroligende effekt. Det benyttes 
ikke damp i Exuviances behandlinger, og heller ikke peeling med korn. Dette er 
spesielt viktig for klienter med rosacea. Etter jevnlig behandling vil huden bli 
mindre rød og irritert. 
Viktig å tenke på i forbindelse med Exuviance-behandlinger mot rosacea
• Å få bukt med rosacea krever aktiv innsats både fra hudterapeuten og kunden.
Problemene forsvinner ikke over natten. Bruk de anbefalte produktene 
regelmessig hjemme. Behandlingen starter på salongen og fullføres hjemme!
• Informer alltid hudterapeuten om bruk av eventuelle legemidler. Det gjelder så
vel reseptbelagte preparater som legemidler som fås uten resept. Enkelte 
legemidler gjør huden ekstra tørr og følsom, slik at det er nødvendig å tilpasse 
behandlingen og produktanbefalingene ut fra dette.

 Før Exuviance-behandling mot rosacea

Etter Exuviance-behandling mot rosacea 
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[ EXUVIANCE BEHANDLING MOT ROSACEA ]

Exuviance tilbyr pleiende alternativer som passer for svært sensitiv hud, også 
rosacea. Takket være et patentert system er Exuviances fruktsyrer svært milde, 
men samtidig effektive.
Polyhydroksysyrer (PHA) anbefales til hypersensitiv hud fordi de ikke irriterer 
huden, samtidig som de bygger opp hudens egen beskyttelsesbarriere og tilfører 
masse fukt. Den patenterte polyhydroksysyren (PHA) er godt egnet for personer 
med rosacea. Dessuten har Exuviances PHA de samme aldringshemmende 
egenskapene som AHA.
Behandling mot hudsykdommen rosacea må tilpasses hver enkelt pasient
Ansiktsbehandlinger til hud med rosacea må nøye tilpasses den enkelte klient. 
Ettersom rosacea kan variere mye, må man ofte benytte ulike metoder og 
produkter. Men det som er felles, er at det kreves en viss regelmessighet for at 
behandlingene skal ha effekt. En hudpleiebehandling hos en hudterapeut eller 
hudlege som jobber med Exuviance, vil medføre en lett flassing i huden. Dette 
fremmer dannelsen av ny hud. For øvrig stimuleres huden minst mulig under 
behandlingen, og det brukes produkter med en beroligende effekt. Det benyttes 
ikke damp i Exuviances behandlinger, og heller ikke peeling med korn. Dette er 
spesielt viktig for klienter med rosacea. Etter jevnlig behandling vil huden bli 
mindre rød og irritert. 
Viktig å tenke på i forbindelse med Exuviance-behandlinger mot rosacea
• Å få bukt med rosacea krever aktiv innsats både fra hudterapeuten og kunden.
Problemene forsvinner ikke over natten. Bruk de anbefalte produktene 
regelmessig hjemme. Behandlingen starter på salongen og fullføres hjemme!
• Informer alltid hudterapeuten om bruk av eventuelle legemidler. Det gjelder så
vel reseptbelagte preparater som legemidler som fås uten resept. Enkelte 
legemidler gjør huden ekstra tørr og følsom, slik at det er nødvendig å tilpasse 
behandlingen og produktanbefalingene ut fra dette.

 Før Exuviance-behandling mot rosacea

Etter Exuviance-behandling mot rosacea 

[ EXUVIANCE BEHANDLING MOT ATOPISK EKSEM ]

Behandling gir god effekt hos voksne med atopisk eksem

Før Exuviance-behandling mot atopisk eksem     

 Etter Exuviance-behandling mot atopisk eksem

Behandling med skånsomme fruktsyrer hos hudterapeut eller hudlege har vist seg 
å ha god effekt på mange voksne med atopisk eksem. Resultatet er mindre tørrhet 
og rødhet. Huden oppleves sunnere og finere.

Takket være et patentert system er Exuviances fruktsyrer svært milde, men 
samtidig effektive. Det går ikke an å helbrede atopisk eksem, men med riktig 
hudpleieprodukter og hudpleiebehandlinger kan man forbedre hudens utseende 
slik at tilstanden blir mindre plagsom. Ved mistanke om atopisk eksem bør man 
alltid kontakte hudlege. Deretter kan en hudterapeut eller hudlege gi råd om riktig 
hudpleiebehandling og hudpleieprodukter. Det er også svært viktig å unngå de 
faktorene som huden reagerer negativt på. 

Viktig å tenke på i forbindelse med Exuviance-behandlinger mot atopisk eksem
• Bruk de anbefalte produktene regelmessig hjemme. Behandlingen starter på
salongen og fullføres hjemme!
• Vær tålmodig og bruk produkter fra en hudpleieserie.
• Informer alltid hudterapeuten om bruk av eventuelle legemidler. Det gjelder så
vel reseptbelagte preparater som legemidler som fås uten resept. Det kan være 
nødvendig å tilpasse behandlingen og produktanbefalingen i henhold til dette.
• Unngå de faktorene som huden reagerer negativt på.

[ EXUVIANCE BEHANDLING MOT ATOPISK EKSEM ]

Behandling gir god effekt hos voksne med atopisk eksem

Før Exuviance-behandling mot atopisk eksem     

 Etter Exuviance-behandling mot atopisk eksem

Behandling med skånsomme fruktsyrer hos hudterapeut eller hudlege har vist seg 
å ha god effekt på mange voksne med atopisk eksem. Resultatet er mindre tørrhet 
og rødhet. Huden oppleves sunnere og finere.

Takket være et patentert system er Exuviances fruktsyrer svært milde, men 
samtidig effektive. Det går ikke an å helbrede atopisk eksem, men med riktig 
hudpleieprodukter og hudpleiebehandlinger kan man forbedre hudens utseende 
slik at tilstanden blir mindre plagsom. Ved mistanke om atopisk eksem bør man 
alltid kontakte hudlege. Deretter kan en hudterapeut eller hudlege gi råd om riktig 
hudpleiebehandling og hudpleieprodukter. Det er også svært viktig å unngå de 
faktorene som huden reagerer negativt på. 

Viktig å tenke på i forbindelse med Exuviance-behandlinger mot atopisk eksem
• Bruk de anbefalte produktene regelmessig hjemme. Behandlingen starter på
salongen og fullføres hjemme!
• Vær tålmodig og bruk produkter fra en hudpleieserie.
• Informer alltid hudterapeuten om bruk av eventuelle legemidler. Det gjelder så
vel reseptbelagte preparater som legemidler som fås uten resept. Det kan være 
nødvendig å tilpasse behandlingen og produktanbefalingen i henhold til dette.
• Unngå de faktorene som huden reagerer negativt på.



2626

Medisinskepeelinger
[ EACY PHYTIC PEEL ]
Easy Phytic Peel er en behandling som skånsomt og effektivt gir et friskere utseende med umiddelbart synlige glød.
Dette er en svært konsentrert løsning av aktive ingredienser som sammen med kremer trenger inn i huden. Våre terapauter
finner kremen som er spesielt rettet mot din hudtype. Ved å bruke en syrepeel først gjør at porene er vidåpne og de aktive
ingrediensene i kremene blir dypt forankret i huden. Hudoverflaten føles glattere og mykere og en ser resultatet umiddelbart.
Varighet av behandlingen tar ca 60 min. Vi anbefaler en behandling i løpet av fire sesjoner innen 4 uker, og for å opprettholde de
gode resultatene regelmessig bruk hver 4-6 uker. Syrepeel som passer alle hudtyper. Gir en fantastisk glød og rask fornying av
huden, og som er svært effektiv på acne. Anbefales en kur på 4-5 behandlinger. Meget bra ved mye dyptliggende talg!

[ PCA SKIN PEEL ]
Et overlegent smart peelingkonsept. Klinisk dokumentert.
PCA produkter og behandlinger inkluderer det siste innen medisinsk og klinisk utprøvde ingredienser. Slik oppnår du optimale
resultater og en sunn hud. PCA Skin stiller høye krav når det kommer til innovativ hudpleie, og med deres engasjement og
passion for det absolutt beste innen hudpeelinger vil de fortsette med å overstige forventningene. Din terapeut vil velge ut riktig
peeling til din hudtype. PCA Skin peelinger er egnet til: alle hudtyper, også sensitiv, store porer, grov hud, rosacea, psoriasis,
eksem, acne/acnearr pigmentskader, hyperpigmentering, hyperkeratinisert hud, anti-age behandling, fine linjer, rynker, slapp
hud, ujenvn hudtone/overflate.

[ TCA PEEL ]
Med kjemisk peeling behandles hudproblemer som: sjenerende pigmenteringer, ujevn fargetone, uren hud, acnearr, aldrende
hud og solskadet hud. Kjemisk peeling blir gjennomført som et ledd i vårt “skin rejuvenation system” i kombinasjon med
individuelt tilpasset kremprogram til før og etterbehandling. Huden vil ved behandling med kjemisk peel få fra moderat til kraftig
avskalling. Indikasjonene blir betydelig forbedret, tonus, elastisitet, volum og spenst forsterket og hudens naturlige prosesser
styrkes i sine funksjoner. En unik syrepeel for effektiv hudfornyelase og reparasjon av huden i ansiktet og på kroppen. Forbedrer
hudstrukturen og stimulerer til nydannelse av collagen- og elastin fibre. Effektiv for pigmentering/leverflekker og acne/grove
porer. Kan også brukes i kroppsbehandling.

Vi tilbyr også fler individuelle spesialbehandlinger og masker etter behov.
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Medisinskepeelinger
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[ EACY PHYTIC PEEL ]
Easy Phytic Peel er en behandling som skånsomt og effektivt gir et friskere utseende med umiddelbart synlige glød.
Dette er en svært konsentrert løsning av aktive ingredienser som sammen med kremer trenger inn i huden. Våre terapauter
finner kremen som er spesielt rettet mot din hudtype. Ved å bruke en syrepeel først gjør at porene er vidåpne og de aktive
ingrediensene i kremene blir dypt forankret i huden. Hudoverflaten føles glattere og mykere og en ser resultatet umiddelbart.
Varighet av behandlingen tar ca 60 min. Vi anbefaler en behandling i løpet av fire sesjoner innen 4 uker, og for å opprettholde de
gode resultatene regelmessig bruk hver 4-6 uker. Syrepeel som passer alle hudtyper. Gir en fantastisk glød og rask fornying av
huden, og som er svært effektiv på acne. Anbefales en kur på 4-5 behandlinger. Meget bra ved mye dyptliggende talg!

[ PCA SKIN PEEL ]
Et overlegent smart peelingkonsept. Klinisk dokumentert.
PCA produkter og behandlinger inkluderer det siste innen medisinsk og klinisk utprøvde ingredienser. Slik oppnår du optimale
resultater og en sunn hud. PCA Skin stiller høye krav når det kommer til innovativ hudpleie, og med deres engasjement og
passion for det absolutt beste innen hudpeelinger vil de fortsette med å overstige forventningene. Din terapeut vil velge ut riktig
peeling til din hudtype. PCA Skin peelinger er egnet til: alle hudtyper, også sensitiv, store porer, grov hud, rosacea, psoriasis,
eksem, acne/acnearr pigmentskader, hyperpigmentering, hyperkeratinisert hud, anti-age behandling, fine linjer, rynker, slapp
hud, ujenvn hudtone/overflate.

[ TCA PEEL ]
Med kjemisk peeling behandles hudproblemer som: sjenerende pigmenteringer, ujevn fargetone, uren hud, acnearr, aldrende
hud og solskadet hud. Kjemisk peeling blir gjennomført som et ledd i vårt “skin rejuvenation system” i kombinasjon med
individuelt tilpasset kremprogram til før og etterbehandling. Huden vil ved behandling med kjemisk peel få fra moderat til kraftig
avskalling. Indikasjonene blir betydelig forbedret, tonus, elastisitet, volum og spenst forsterket og hudens naturlige prosesser
styrkes i sine funksjoner. En unik syrepeel for effektiv hudfornyelase og reparasjon av huden i ansiktet og på kroppen. Forbedrer
hudstrukturen og stimulerer til nydannelse av collagen- og elastin fibre. Effektiv for pigmentering/leverflekker og acne/grove
porer. Kan også brukes i kroppsbehandling.

Vi tilbyr også fler individuelle spesialbehandlinger og masker etter behov.
 

[ FORMING AV BRYN ]
Øyenbryn gjør så mye - det rammer inn ansiktet og skaper et uttrykk. Velformede
bryn er nøkkelen til å se yngre og mer opplagt ut! Øyenbryn er en av de viktigste
funksjonene i våre ansikter – og likevel er de ofte de mest forsømte. Vi hjelper
deg til å få vakre bryn.

[ FARGING AV VIPPER OG BRYN ]
Det er enkelt, og praktisk og ikke minst pent med ferdig fargede vipper og bryn.
Anbefaler å farge vipper og bryn om man skal på ferie, spesielt hvis du skal til et
sted der det er mye sol. Vi farger med hudvennlige fargestoffer tilpasset ditt eget
hår og hudfarge. Vippefargen sitter i ca fire uker, brynfargen kan blekne noe
tidligere avhengig hårtype.

[ PERMANENT VIPPEBØY ]
Behandlingen gir en naturlig bøy på vippene, og du slipper å bruke vippetang.
Varighet ca.3- 4 uker

TIPS! ØNSKER DU SUNNE, VAKRE, LANGE OG FYLDIGE VIPPER?
Vi fører NeuLash som gir deg sunnere og fyldigere øyevipper. NeuLash er et
innovativt øyevippeforbedrende serum uten prostaglandinanaloger som forsterker
øyevippene og bidrar til friskere, naturligere vipper. Serumet er næringsrikt og
har mange fordeler. Det er forsterket med Active Eyelash Technology™ (aktiv
øyevippeteknologi) og bidrar til å gi korte, skjøre eller glisne viper et markant
bedre utseende .NeuLash er et velegnet produkt for kvinner og menn som vil
forbedre utseendet på vippene sine på 4-8 uker. Paraben og parfymefri. Du får
den hos oss!

Vipper og Bryn
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En flott hud krever selvsagt litt iherdig egeninnsats, bruk av riktige produkter, gode behandlinger og selvsagt 
råd og veiledning fra din hudpleier. Her er noen råd og tips på veien.

Jeg har uren hud!
Vi kan hjelpe deg! Absolutt nødvendig: be din hudpleier om hjelp til å skreddersy en salongkur og et hjemmeprogram for deg. Det er viktig 
at du er iherdig og følger opp daglig. Du kommer til å merke forskjellen!
Ikke klem på kvisene, da blir det bare værre.
Reduser inntak av sterk krydret mat, melkeprodukter, sukker og fett, sjokolade, appelsiner og appelsinjuice.
Ta gjerne ekstra tilskudd på C-vitamin.
Unngå stylingprodukter til hår, og sminke som tetter porene og ikke lar huden puste.
Vi har foundation fra Exuviance som lar huden din puste og som er ypperlig for deg med problemhud!

Huden min er livløs og gusten!
Bruk et eksfolierende middel for å fjerne døde hudceller.
Unngå bruk av tobakk og alkohol.
Få i deg mere C-vitaminer og antioksidanter i kostholdet.
Husk å rense huden godt morgen og kveld, samt fjerne all makeup.
Vi hjelper deg å skreddersy riktig hjemmeprogram. Det kan også være lurt å sette opp en time til en dyprens.

Jeg har en stresset livstil som gjenspeiler seg i huden!
Pass på at du får i deg vitaminer, mineraler og rikelig med antioxidanter i kosten.
Hold gode måltidsrutiner og drikk rikelig med vann.
Sett av noen minutter daglig der du kobler helt ut ved hjelp av f.eks. meditasjon.
Drikk en beroligende urtete, som f.eks. Vata-te, som roer ned kropp og sinn.
Vi har også gode spabehandlinger som roer ned hud, kropp og sinn.
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Jeg har en tørr og stram hud!
Pass på at du «metter» huden med rikelig bruk av fuktighetsgivende produkter.  
Vi anbefaler Multi-Protective Day Creme / Hydra Firm, Ultra Restorative Creme og Vespera Bionic Serum fra Exuviance.
Unn huden din en god dyprens i salong en gang i måneden.
Ta tilskudd på omega fettsyrer og drikk rikelig med vann.
Spis mer fet fisk, og bruk gjerne litt mer smør i kosten.
Smør deg alltid godt inn med anbefalt produkt etter dusj/bad/sol/trening.
Unngå produkter med alkohol, parfyme og andre sterke stoffer. Vi hjelper å skreddersy riktig hudprogram!

Jeg har pigmentflekker!
Solen er den største årsaken til pigment flekker. Bruk alltid høy faktor!
Husk at når vi svetter forsvinner ofte solbeskyttelsen raskt. Påfør faktor ofte.
Det er veldig vanlig å få pigmenteringer rundt munn/hake. Husk at når vi spiser og drikker tørker vi oss ofte rundt dette området og fjerner da
beskyttelsen vi tidligere har lagt på. Det er da ekstra viktig at vi påfører faktor ofte her også.
Unngå solarium. Prøv å unngå solen når den er på sitt sterkeste.
Ønsker du å skjule/dempe pigmentflekkene har vi dekkende make-up, salongbehandlinger og Exuviance Optilight hjemmeprogram for dette.  
Spør din hudpleier.

Huden mister sin spenst og sin fasthet, og rynkene kommer frem!
Etterhvert som vi blir eldre mister huden sin fasthet. Collagenet og elastinet som holder huden vår stram mister sin spenst.  
Det er da på tide å starte med et lite næring og «aerobic» program for huden for å holde den i form.
Huden behøver også masse tilførsel av fukt. En tørr hud har ofte mer linjer og rynker.
Exuviance Age Reverse har vitenskapelig dokumentert at rynkene reduseres med ca. 30 % dersom man bruker Exuviances produkter daglig.  
Jo lenger du bruker produktene, jo bedre resultat. Spør din hudpleier for det beste programmet for din hud!

Jeg er gravid og vil forebygge strekkmerker!
Vi anbefaler at du kjøper en ren mandelolje på apoteket. Denne masserer du magen lett med hver morgen og kveld. Mandeloljen hjelper på spen-
sten i huden slik at den tåler tøye seg mer uten at den sprekker opp. Mandelolje påvirker ikke fosteret og kan trygt brukes under hele graviditeten.
Spis sunt og normalt under graviditeten slik at du unngår store svingninger på vekten.

Jeg sliter med mørke ringer og poser rundt øynene!
Legg kalde kompresser over øynene for avspenning. Kjøp gjerne en gelemaske som kan legges i kjøleskapet og brukes flere ganger.  
Dette er også lindrende ved hodepine. 
Bruk en øyekrem tilpasset din hydtype og ditt problem. Se vår øyenhehandling på side 19.  
Spør din hudpleier for riktig behandling og produkt for deg.
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BEHANDLING PERMANENT MAKEUP
Det er viktig før du kommer og ikke ha noe på det området som skal tatoveres. For mye olje i kremer eller annet tilført huden (makeup pen og 
lignende), kan gjøre det vanskeligere for fargen å sette seg. Derfor bør du ikke bruke kremer eller lignende noen dager/uker før behandlingen på det 
området som skal tatoveres.
Rens (lunket vann og såpe) så godt du kan på det området som skal tatoveres før du kommer. Start noen dager før. Desto bedre du renser, jo fortere 
setter fargen seg og behandlingen går fortere. Bruk ikke våtservietter og lignende. De inneholder ofte kjemikalier/oljer som legger seg på huden. Det er 
veldig viktig å etterfølge dette.
Hvis du bader ofte i svømmehall med mye klor, kan dette påvirke det ytterste hudlaget. Det vil si at fargen faller fortere av på grunn av tørr hud. Husk å 
ikke bade i svømmehall 1-2 uker før du skal ta permanent makeup.
For deg som bruker linser: Bruker du linser og skal ha permanent makeup på eyeliner/ øyelinje, da må du huske å ta med deg noe å ha linsene i. De må 
tas av under behandling og du skal ikke benytte de før etter 2 til 3 dager. Dette for å unngå eventuell irritasjon på øyet. Ha med briller til å benytte etter 
behandlingen. Du kan kjøre bil etter du har tatt eyeliner.
Hvis du er gravid, bør du vente til etter graviditeten er ferdig med å tatovere deg. Eller konsulter med din fastlege. Har du allergier eller benytter 
medisiner som kan påvirke huden, så meld ifra om dette. Dette diskuteres også under konsultasjonen før du blir tatovert.

1. Vi informerer om grunnleggende viktige ting før selve behandlingen begynner.
2. Området som skal tatoveres blir tegnet og målt opp på huden. Justerer etter kundens ønske.
3. Kunden aksepterer det som skal tatoveres. Godkjenner design på et eget skriv.
4. Det påføres en bedøvelsessalve/olje på huden på det aktuelle stedet.
5. Arbeidet påbegynnes. Tar ca 30-60 min. Avhenger av hudtype eller omfang.
6. Kunden bestemmer selv underveis om pauser.
7. Når tatoveringen er ferdig og kunden har akspetert utførelsen, godkjenner kunden dette.
8. Mellom hver behandling ca 3-4 uker pause.
9. Litt rødlig hud etterpå eller svak hevelse (går bort etter noen få timer) avhengig av hudtype.

NB! 
Etter behandlingen er ferdig, blir fargen sterkere en det som blir resultatet. Dette gjelder etter alle behandlinger. Bryn med hårtatovering viser litt 
bredere linjer/streker rett etter behandlingen. Da 40-60% av fargen vil bli borte etter behandlingene, vil både fargeintensitet og hårtatoveringen bli så 
svak at linjene/strekene blir tynne. Bryn med hårtatovering ser ganske normalt ut etter allerede første behandling.

- Få et lettstelt vakkert utseende til enhver tid. 

- Gjør din hverdag enklere på alle måter. 

- Få et design som passer ditt ansikt. 

- Ikke mer rennende sminke.

- Du velger formen, og godkjenner design før og etter behandling. 

- Vi tatoverer bryn, eyeliner og lepper. 

- Hos oss er det rent. Nåler og annet utstyr skiftes alltid etter bruk. 

- Vi har offentlig godkjennelse for å utføre tatovering.

Permanent make-up



BEHANDLING PERMANENT MAKEUP
Det er viktig før du kommer og ikke ha noe på det området som skal tatoveres. For mye olje i kremer eller annet tilført huden (makeup pen og 
lignende), kan gjøre det vanskeligere for fargen å sette seg. Derfor bør du ikke bruke kremer eller lignende noen dager/uker før behandlingen på det 
området som skal tatoveres.
Rens (lunket vann og såpe) så godt du kan på det området som skal tatoveres før du kommer. Start noen dager før. Desto bedre du renser, jo fortere 
setter fargen seg og behandlingen går fortere. Bruk ikke våtservietter og lignende. De inneholder ofte kjemikalier/oljer som legger seg på huden. Det er 
veldig viktig å etterfølge dette.
Hvis du bader ofte i svømmehall med mye klor, kan dette påvirke det ytterste hudlaget. Det vil si at fargen faller fortere av på grunn av tørr hud. Husk å 
ikke bade i svømmehall 1-2 uker før du skal ta permanent makeup.
For deg som bruker linser: Bruker du linser og skal ha permanent makeup på eyeliner/ øyelinje, da må du huske å ta med deg noe å ha linsene i. De må 
tas av under behandling og du skal ikke benytte de før etter 2 til 3 dager. Dette for å unngå eventuell irritasjon på øyet. Ha med briller til å benytte etter 
behandlingen. Du kan kjøre bil etter du har tatt eyeliner.
Hvis du er gravid, bør du vente til etter graviditeten er ferdig med å tatovere deg. Eller konsulter med din fastlege. Har du allergier eller benytter 
medisiner som kan påvirke huden, så meld ifra om dette. Dette diskuteres også under konsultasjonen før du blir tatovert.

1. Vi informerer om grunnleggende viktige ting før selve behandlingen begynner.
2. Området som skal tatoveres blir tegnet og målt opp på huden. Justerer etter kundens ønske.
3. Kunden aksepterer det som skal tatoveres. Godkjenner design på et eget skriv.
4. Det påføres en bedøvelsessalve/olje på huden på det aktuelle stedet.
5. Arbeidet påbegynnes. Tar ca 30-60 min. Avhenger av hudtype eller omfang.
6. Kunden bestemmer selv underveis om pauser.
7. Når tatoveringen er ferdig og kunden har akspetert utførelsen, godkjenner kunden dette.
8. Mellom hver behandling ca 3-4 uker pause.
9. Litt rødlig hud etterpå eller svak hevelse (går bort etter noen få timer) avhengig av hudtype.

NB! 
Etter behandlingen er ferdig, blir fargen sterkere en det som blir resultatet. Dette gjelder etter alle behandlinger. Bryn med hårtatovering viser litt 
bredere linjer/streker rett etter behandlingen. Da 40-60% av fargen vil bli borte etter behandlingene, vil både fargeintensitet og hårtatoveringen bli så 
svak at linjene/strekene blir tynne. Bryn med hårtatovering ser ganske normalt ut etter allerede første behandling.
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Indikasjon: Linjer og rynker.
Behandlingstid: Mellom 5 og 10 minutter.
Trenger jeg bedøvelse? Vi anbefaler en bedøvelses 
krem 10 til 15 minutter før behandlingen.
Forbehandling: Ingen forberedelse er nødvendig.
Etterbehandling: Vi anbefaler en krem som 
motvirker hevelse og blå merker i huden etter 
behandlingen. Virkningen av behandlingen varer 3 
til 9 måneder avhengig av muskelaktiviteten. 
Deretter er en ny behandling nødvendig for å
vedlikeholde effekten. Vi anbefaler ny behandling 
før muskelaktiviteten er 100 % restituert. Dette for 
å oppnå lengre virkning.
Når kan jeg gå ut blant folk? Umiddelbart etter 
behandlingen.

Årsaken til linjer og rynker i ansiktet er ofte den 
mimiske muskulaturen. Som følge av små
muskelkontraksjoner oppstår linjer og rynker som 
etter en tid ikke lar seg slette, til tross for at 
musklene ikke beveges. Typiske eksempler på
dette er den såkalte „sinnarynken" mellom 
øynene, „smilerynkene" eller „kråkeføttene" rundt 
øynene, „pannerynkene" i pannen eller 
„røykemunnen" med små linjer på overleppen og 
underleppen. Alle disse linjene og rynkene har det 
til felles at de oppstår grunnet den individuelle 
mimikken i ansiktet. Dette er muskelbevegelser 
som vi utfører mange ganger daglig, men som vi
har liten kontroll over. Botulinumtoxin Type A 
virker nøyaktig der hvor de små musklene får sine 
signaler om å bevege seg. Den blokkerer 
nervesignalene til musklene og hemmer derfor 
muskelaktiviteten på det stedet den benyttes. 
Botulinumtoxin Typ A er et medikament som 
benyttes for mer enn 100 forskjellige diagnoser 
innen forskjellige medisinske spesialiteter i dag.

Siden begynnelsen av 90 tallet, har Botulinumtoxin 
Typ A blitt brukt flittig innen kosmetisk medisin. 
Det var tilfeldig at en amerikansk lege oppdaget 
virkningen til Botulinumtoxin Typ A, da han 
behandlet sin egen kone for lammelser i ansiktet 
etter et slaganfall. Han observerte at 
Botulinumtoxin Typ A tidvis og regionalt hemmet 
muskelaktiviteten i ansiktet. Resultatet ble at linjer 
og rynker forsvant og ansiktet fikk et mer 
harmonisk utseende. Denne observasjonen har 
ført til en sensasjonell suksess for Botulinumtoxin 
A i behandlingen av linjer og rynker.

Behandlingen utføres ved at Botulinumtoxin Type 
A sprøytes inn under huden i det aktuelle området. 
Avhengig av hvilken type linje eller rynke som
behandles, kan flere injeksjoner være nødvendig 
under en og samme behandling. Virkningen 
begynner ikke umiddelbart, men normalt etter 3 til
7 dager.

Andre gangen du kommer, frisker man opp fargen med en mer riktig fargetone, og legger til nye linjer/streker hvis det ønskes eller er behov for det. 
Tredje gang som også er inkludert i prisen (ikke for eyeliner), er som regel en oppfriskning for at fargen skal sitte ennå bedre og over lengre tid. 
Varighet/hvor lenge holder permanent makeup: Dette er helt avhengig av hudtype og eventuelt kremer og oljer tilført huden tidligere. Men normalt skal 
det holde et sted mellom 3-8 år. Men det er mange som tar refill ca hvert år. Da går arbeidet fortere og fargen sitter bedre. Men dette bestemmer du som 
kunde. Men kom før formen blir borte, ellers må man gjøre hele arbeidet om igjen. Det er rimeligere med en refill.
Det er viktig at når man tatoverer bare 0,3mm under hudlaget, så er det mer utsatt for fargereduksjon, enn om du skulle tatt tatovering andre steder på 
kroppen (hvor det er dypere tatovering). Men vi tilbyr 3 behandlinger på både bryn og lepper i prisen. Eyeliner holder som regel med 2 behandlinger. Og 
ofte er det slik at jo eldre man er, desto bedre sitter fargen. Spesielt på lepper sitter fargen bedre med alderen.

VIKTIG ETTER BEHANDLING
De første dagene etter behandling kan fargen virke noe kraftig, men normalt vil 40-60% av fargen forsvinne når den fine sårskorpen som dannes faller av 
(normalt etter 3-7 dager). 
Design kan virke forskjellig på grunn av at det flasser av forskjellig på de områder som er tatovert. Men ikke vær redd for dette. Gang nr. 2 justeres 
designet på nytt etter godkjent design 1.gang. Og fargen setter seg godt (avhenger av hudtype). 
Du må ikke plukke på skorpene. De skal falle naturlig av for å ikke lage arr/sår. 
Dette gjelder både ved permanent makeup og fjerning med laser.
Fargen vil ytterligere blekne noe de neste par ukene før det endelige resultatet vises.
Oftest må det utføres 2 behandlinger for å oppnå tilfredsstillende resultat. Påfyll kan gjøres etter 3-4 uker.
Ikke smør på eller dekk til med noe på området som er tatovert. Gjelder de første 7 dagene. Kroppen leger seg best selv og man unngår infeksjon.
Ikke bad i svømmehall den første uken etter tatoveringen. Dette tørker ut huden og fargen blekes fortere. Huden skal leges helt først.
Kontaktlinser bør ikke brukes de første 2 til 3 dagene etter eyeliner-tatovering. Dette for å unngå at man gnir eller treffer området som er tatovert. Viktig 
at fargen setter seg riktig, og du ikke får irritasjon på øyet.
Vær forsiktig med soling første uken etter behandlingen.
Dusj og hårvask kan du utføre som normalt.
Etter en behandling med eyeliner, benytt gjerne saltvannsdråper som skyller, renser og fukter. Eksempel DermiCare øyedroper 0,9% eller tilsvarende Drop 
IT øyedroper (reseptfritt på apoteket).
Hvis du har fått hevelse etter behandling, kan du bruke kaldt omslag for å dempe dette. Mange har forskjellig hudtype og kan få forskjellig reaksjon. Etter 
liplinerbehandling, bør du 1. og 2. dag etter behandling dempe eventuell hevelse med kaldt omslag flere ganger i løpet av dagen.
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[ BOTOX ]
Indikasjon: Linjer og rynker.
Behandlingstid: Mellom 5 og 10 minutter.
Trenger jeg bedøvelse? Vi anbefaler en bedøvelses 

A i behandlingen av linjer og rynker.

Behandlingen utføres ved at Botulinumtoxin Type 
A sprøytes inn under huden i det aktuelle området. 
Avhengig av hvilken type linje eller rynke som
behandles, kan flere injeksjoner være nødvendig 
under en og samme behandling. Virkningen 
begynner ikke umiddelbart, men normalt etter 3 til
7 dager.

Filler Esthelis fra Anteis
Anteis er et sveitsisk firma som ble opprettet i 2003. Firmaet 

har spesialisert seg på hyaluronsyre fillere og har per i dag 6 

forskjellige fillere. I motsetning til en del fillere som allerede er 

på markedet er Anteis sine fillere laget på en helt spesiell måte, 

slik at filleren ikke klumper seg når man injiserer hyaluronsyren. 

Filleren finner sin plass i huden, og etter later seg en jevn og 

glatt hudoverflate.

Hva er hyaluronsyre?

Hyaluronsyre et stoff man finner naturlig i huden. Hyaluronsyre 

er sukkermolekyler som binder fuktigheten i huden. Når 

hyaluronsyren binder seg til fukt i huden får man et naturlig 

volum og det bidrar blant annet til at linjer og rynker blir mindre 

synlig. Når man blir eldre mister man endel av hyaluronsyren i 

huden, og resultatet er fremtredende linjer og rynker. 

Injeksjoner

Undersprøytning har vist seg å være et ukomplisert, men 

virkningsfullt alternativ til kirurgi for å glatte ut uønskede rynker 

og folder. Da blir fyllsubstanser sprøytet inn under folden, og 

disse blir fylt opp. Vi bruker merket Anteis, som har 2 typer 

hyaluronsyre, en for normale rynker og en for de dypere 

rynkene. Hyaluronsyre er sukker molekyler vi finner naturlig i 

huden. Den binder fuktigheten i huden slik at den blir glatt, 

myk og smidig. Spesielt i øye- panne- og munnområdet oppnås 

de beste resultatene. Forstyrrende rynker blir mindre synlig 

eller forsvinner til og med helt. Substansen som sprøytes inn 

under foldene, blir individuelt tilpasset.

"Ofte vil en kombinasjon av filler og Botox, gi et meget godt 

resultat på blant annet "sinnarynken". Det er lurt å starte 

behandlingen så tidlig som mulig, slik at de små rynkene ikke 

utvikler seg til dype furer, såkalt forebyggende behandling."

skru tiden litt tilbake...

Noen ganger ønsker vi 
å kunne

Filler Esthelis fra Anteis
Anteis er et sveitsisk firma som ble opprettet i 2003. Firmaet
har spesialisert seg på hyaluronsyre fillere og har per i dag 6
forskjellige fillere. I motsetning til en del fillere som allerede er
på markedet er Anteis sine fillere laget på en helt spesiell måte,
slik at filleren ikke klumper seg når man injiserer hyaluronsyren.
Filleren finner sin plass i huden, og etter later seg en jevn og
glatt hudoverflate.

Hva er hyaluronsyre?
Hyaluronsyre et stoff man finner naturlig i huden. Hyaluronsyre
er sukkermolekyler som binder fuktigheten i huden. Når
hyaluronsyren binder seg til fukt i huden får man et naturlig
volum og det bidrar blant annet til at linjer og rynker blir mindre
synlig. Når man blir eldre mister man endel av hyaluronsyren i
huden, og resultatet er fremtredende linjer og rynker.

Injeksjoner
Undersprøytning har vist seg å være et ukomplisert, men
virkningsfullt alternativ til kirurgi for å glatte ut uønskede rynker
og folder. Da blir fyllsubstanser sprøytet inn under folden, og
disse blir fylt opp. Vi bruker merket Anteis, som har 2 typer
hyaluronsyre, en for normale rynker og en for de dypere
rynkene. Hyaluronsyre er sukker molekyler vi finner naturlig i
huden. Den binder fuktigheten i huden slik at den blir glatt,
myk og smidig. Spesielt i øye- panne- og munnområdet oppnås
de beste resultatene. Forstyrrende rynker blir mindre synlig
eller forsvinner til og med helt. Substansen som sprøytes inn
under foldene, blir individuelt tilpasset.
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[ BOTOX ]
Indikasjon: Linjer og rynker.
Behandlingstid: Mellom 5 og 10 minutter.
Trenger jeg bedøvelse? Vi anbefaler en bedøvelses 

A i behandlingen av linjer og rynker.

Behandlingen utføres ved at Botulinumtoxin Type 
A sprøytes inn under huden i det aktuelle området. 
Avhengig av hvilken type linje eller rynke som
behandles, kan flere injeksjoner være nødvendig 
under en og samme behandling. Virkningen 
begynner ikke umiddelbart, men normalt etter 3 til
7 dager.

Filler Esthelis fra Anteis
Anteis er et sveitsisk firma som ble opprettet i 2003. Firmaet 

har spesialisert seg på hyaluronsyre fillere og har per i dag 6 

forskjellige fillere. I motsetning til en del fillere som allerede er 

på markedet er Anteis sine fillere laget på en helt spesiell måte, 

slik at filleren ikke klumper seg når man injiserer hyaluronsyren. 

Filleren finner sin plass i huden, og etter later seg en jevn og 

glatt hudoverflate.

Hva er hyaluronsyre?

Hyaluronsyre et stoff man finner naturlig i huden. Hyaluronsyre 

er sukkermolekyler som binder fuktigheten i huden. Når 

hyaluronsyren binder seg til fukt i huden får man et naturlig 

volum og det bidrar blant annet til at linjer og rynker blir mindre 

synlig. Når man blir eldre mister man endel av hyaluronsyren i 

huden, og resultatet er fremtredende linjer og rynker. 

Injeksjoner

Undersprøytning har vist seg å være et ukomplisert, men 

virkningsfullt alternativ til kirurgi for å glatte ut uønskede rynker 

og folder. Da blir fyllsubstanser sprøytet inn under folden, og 

disse blir fylt opp. Vi bruker merket Anteis, som har 2 typer 

hyaluronsyre, en for normale rynker og en for de dypere 

rynkene. Hyaluronsyre er sukker molekyler vi finner naturlig i 

huden. Den binder fuktigheten i huden slik at den blir glatt, 

myk og smidig. Spesielt i øye- panne- og munnområdet oppnås 

de beste resultatene. Forstyrrende rynker blir mindre synlig 

eller forsvinner til og med helt. Substansen som sprøytes inn 

under foldene, blir individuelt tilpasset.

"Ofte vil en kombinasjon av filler og Botox, gi et meget godt 

resultat på blant annet "sinnarynken". Det er lurt å starte 

behandlingen så tidlig som mulig, slik at de små rynkene ikke 

utvikler seg til dype furer, såkalt forebyggende behandling."

skru tiden litt tilbake...

Noen ganger ønsker vi 
å kunne
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Fotpleie
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Føtter har mye å gjøre og blir ofte presset til det ytterste. Dag etter
dag bærer de deg igjennom livet, og hvis de skal fortsette å være
aktive og attraktive må du gjøre noe for dem. Vi på Avalon Spa &
Helse tilbyr velgjørende terapeutiske fotbehandlinger med produkter
av høyeste kvalitet: Sixtuwohl - virksom fotpleie med alpeurter og
rene eteriske oljer. Unn føttene dine riktig og regelmessig pleie både
hjemme og i salong. 
Behandlingene kan kombineres med Shellac.

[ FOTPLEIE MINI ]
Det er viktig med sunne føtter, de skal bære deg hele livet og utsettes for store
belastninger og påkjenninger hver dag. Føttene bades først i et oppfriskende fotbad  
der aktive elementer trenger ned i porene, desinfiserer og tar bort lukt. Så klippes negler,  
neglebånd og hard hud fjernes. Føttene smøres med en god fotkrem.

[ FOTPLEIE LUKSUS ]
Om du strir med tørre, klamme, varme, kalde eller svette føtter er dette behandlingen  
for deg. Føttene bades først i et oppfriskende fotbad der aktive elementer trenger ned i  
porene, desinfiserer og tar bort lukt. Så klippes negler, neglebånd og hard hud fjernes.  
Føttene får deretter en intensiv varmebehandling med Sixtuwohl fotbalsam som velges  
ut etter hva akkurat Dine føtter behøver. Vi avslutter med en god fot og leggmassasje  
som setter fart på sirkulasjonen, drenerer og gir ny energi til trøtte ben.

NB! Det er viktig at du fjerner all lakk nøye før behandling! 
Om du har Shellac som må fjernes, og ønsker at vi tar hånd om det,  
er det viktig at du opplyser om dette ved bestilling da vi må holde av ekstra tid.

Vi anbefaler Sixtuwohl og Exuviance Heel Rapair
for hjemmebruk!
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Fotpleie

[ SHELLAC ]
Shellac er en unik teknologi og en profesjonell salong tjeneste. Shellac er den 
første hybride lakken med UV³ teknologi som noensinne har blitt presentert. 
Shellac legges som en neglelakk og får utseende og holdbarheten til gelè. Den 
sitter feilfritt i 14 dager med en utrolig høy glans uten riper, avskalling og matte 
overflater. Som om det ikke var nok, er nøkkelen til denne suksesshistorien at 
den kan fjernes på bare 10 minutter. Dette gjøres ved å pakke inn neglen i en 
medfølgende Shellac Remover Wraps, altså ingen soaking eller bruk av fil eller 
drill. Ingen skade på den naturlige neglen. Shellac påføres som en neglelakk - 
underlakk, farge, overlakk - og herdes i UV-lys så det er ingen tørketid og den 
lanseres i 12 ulike farger med nyanser, fra vakker fransk rosa og hvit, til sirene 
rød og dype mørke toner. Formelen er tynn og fleksibel som neglelakk. Ikke bare 
ser den naturlig ut, den gir også naturneglen beskyttelse med nydelige farger 
som motstår riper og avskalling, selv under de hardeste påkjenninger.

•

•

•

•

•

•

Verdens første hybride neglelakk!

Null tørketid!

14 dager holdbarhet!

Ingen riper!

Ingen avskalling!

Ingen matte flater, kun superhøy glans!
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Voksing

 
av hår. Kalo er mild mot huden og hindrer dannelsen av sulfat i hårsekken. 

 

Kalo kan brukes av gravide og går ikke ned i blodbanen. Kalo kan brukes 
på alle områder på kroppen hvor det er uønsket hårvekst

Etter hver Kalo behandling opplever de fleste rundt 10% reduksjon i 
gjenvekst av nytt hår. Hårene blir også ofte lysere og svakere i struktur.  
Merk at dette gjelder kun de hårene som er i veksfasen.   Hårsekkene som 
er i hvilefasen vil etterhvert begynne å  produsere nye hår og de må da 
etterbehandles med Kalo.  Over litt tid vil de aller fleste se svært gode 
resultater.

Profesjonell fjerning av hår med voks er en svært effektiv og skånsom
metode for å fjerne uønsket hårvekst. Metoden vil etter gjentatte
behandlinger gjøre hårveksten svakere og mykere. Det er anbefalt å gjenta
behandlingen etter ca. 4 - 8 uker. For at behandlingen kan utføres, 
må håret ha en minimum lengde på 0,5 cm.

[ DYBDEVARME ]
Dybdevarme reduserer smerter i muskler og 

[ DYBDEVARME ]
Dybdevarme reduserer smerter i muskler og ledd, demper betennelse, 
gir økt energi, reduserer cellulite, øker søvnkvaliteten og har god effekt 
mot luftveisplager som allergi og astma.

[ DYBDEVARME m/ BODYWRAP ] 
En ideell måte for å redusere celluliter og kombinasjonen gir en meget 
utrensende og slankende effekt.

[ DYBDEVARME m/ ALGEWRAP ] 
Denne behandlingen reduserer cellulite ned sin kjølende og drenerende 
virkning. Figuren blir slankere, mer tonet og appelsinhuden reduseres. 
Huden blir strålende og jevnere. Anbefales etter graviditet, hormonell 
overvekt og overvekt pga. matvaner.

[ DYBDEVARME + ELEKTROTERAPI ] 
Denne kombinasjonen gir en meget kraftig slankende effekt. 
Elektroterapi er en svært effektiv måte å trene musklene på. Den gir 
en slankere og fastere kropp. Dybdevarmen setter i gang 
blodsirkulasjonen og gir økt forbrenning.

[ ELEKTROTERAPI ]
Oppstramming av slapp muskulatur med bruk av elektroterapi. Du 
velger sammen med terapeuten hvilke områder du ønsker fokus på. Kan 
anbefales etter bl.a. graviditet for å styrke de nedre magemusklene. 
Også ideell for dem som etter skader ikke har mulighet til "normal" 
trening.

[ LYMFEDRENASJE ]

[ LYMFEDRENASJE ]
Lymfesystemet fører bort avfallstoffer og overskuddsvæske fra 
hele kroppen - også fra huden og fordøyelsesorganene. Se på 
lymfesystemet som kroppens egen 
"vaskemaskin". Når lymfesystemet ikke gjør jobben sin hoper 
det seg opp med avfallstoffer og ødemer (væske) i kroppen 
vår, dette gjør at man blir slapp, kan få oftere hodepine, hovne 
ben og kraftigere appelsinhud. Man kan også bli veldig sår for 
berøring. Lymfedrenasje hjelper til å sette kroppen i gang og få 
drenert ut slagg/avfallstoffer den har lagret.

Figurforming
Noen ganger behøver man litt ekstra dra-hjelp for å få den figuren man ønsker. Vi anbefaler alltid mosjon og kostholdsendring i tillegg til 
behandlingene for best resultat. Vi kan tilby detox i form av både algekapsler og diverse teer. Vi har også oppstrammende kroppsprodukter 
for hjemmebruk. Akupunktur og Herba Plus kan også hjelpe til med å øke forbrenningen.
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Voksing

 
av hår. Kalo er mild mot huden og hindrer dannelsen av sulfat i hårsekken. 

 

Kalo kan brukes av gravide og går ikke ned i blodbanen. Kalo kan brukes 
på alle områder på kroppen hvor det er uønsket hårvekst

Etter hver Kalo behandling opplever de fleste rundt 10% reduksjon i 
gjenvekst av nytt hår. Hårene blir også ofte lysere og svakere i struktur.  
Merk at dette gjelder kun de hårene som er i veksfasen.   Hårsekkene som 
er i hvilefasen vil etterhvert begynne å  produsere nye hår og de må da 
etterbehandles med Kalo.  Over litt tid vil de aller fleste se svært gode 
resultater.

Profesjonell fjerning av hår med voks er en svært effektiv og skånsom
metode for å fjerne uønsket hårvekst. Metoden vil etter gjentatte
behandlinger gjøre hårveksten svakere og mykere. Det er anbefalt å gjenta
behandlingen etter ca. 4 - 8 uker. For at behandlingen kan utføres, 
må håret ha en minimum lengde på 0,5 cm.

[ DYBDEVARME ]
Dybdevarme reduserer smerter i muskler og 

[ DYBDEVARME ]
Dybdevarme reduserer smerter i muskler og ledd, demper betennelse, 
gir økt energi, reduserer cellulite, øker søvnkvaliteten og har god effekt 
mot luftveisplager som allergi og astma.

[ DYBDEVARME m/ BODYWRAP ] 
En ideell måte for å redusere celluliter og kombinasjonen gir en meget 
utrensende og slankende effekt.

[ DYBDEVARME m/ ALGEWRAP ] 
Denne behandlingen reduserer cellulite ned sin kjølende og drenerende 
virkning. Figuren blir slankere, mer tonet og appelsinhuden reduseres. 
Huden blir strålende og jevnere. Anbefales etter graviditet, hormonell 
overvekt og overvekt pga. matvaner.

[ DYBDEVARME + ELEKTROTERAPI ] 
Denne kombinasjonen gir en meget kraftig slankende effekt. 
Elektroterapi er en svært effektiv måte å trene musklene på. Den gir 
en slankere og fastere kropp. Dybdevarmen setter i gang 
blodsirkulasjonen og gir økt forbrenning.

[ ELEKTROTERAPI ]
Oppstramming av slapp muskulatur med bruk av elektroterapi. Du 
velger sammen med terapeuten hvilke områder du ønsker fokus på. Kan 
anbefales etter bl.a. graviditet for å styrke de nedre magemusklene. 
Også ideell for dem som etter skader ikke har mulighet til "normal" 
trening.

[ LYMFEDRENASJE ]

[ LYMFEDRENASJE ]
Lymfesystemet fører bort avfallstoffer og overskuddsvæske fra 
hele kroppen - også fra huden og fordøyelsesorganene. Se på 
lymfesystemet som kroppens egen 
"vaskemaskin". Når lymfesystemet ikke gjør jobben sin hoper 
det seg opp med avfallstoffer og ødemer (væske) i kroppen 
vår, dette gjør at man blir slapp, kan få oftere hodepine, hovne 
ben og kraftigere appelsinhud. Man kan også bli veldig sår for 
berøring. Lymfedrenasje hjelper til å sette kroppen i gang og få 
drenert ut slagg/avfallstoffer den har lagret.

Figurforming
Noen ganger behøver man litt ekstra dra-hjelp for å få den figuren man ønsker. Vi anbefaler alltid mosjon og kostholdsendring i tillegg til 
behandlingene for best resultat. Vi kan tilby detox i form av både algekapsler og diverse teer. Vi har også oppstrammende kroppsprodukter 
for hjemmebruk. Akupunktur og Herba Plus kan også hjelpe til med å øke forbrenningen.
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Spapakker 90 min
[ KAMILLEKUREN ] 
Bodyscrub, kamillebad med ansiktsmaske og ansiktsmassasje, aromatisk rygg og nakke massasje.
Dette er en fin kur for deg som aldri har vært på spa før, eller for deg som vil ha en liten spa opplevelse og litt avslappning i en hektisk hverdag. 
Kamillekuren begynner med en bodyscrub, porene åpnes og døde hudceller slipes bort. Under tiden du nyter det beroligende kamillebadet legges 
en ansiktsmaske og du får en avslappende ansiktsmassasje. Etter det beroligende badet får du en god rygg og nakke massasje, og til slutt 
smøres hele kroppen inn med en fuktighetsgivende lotion.

[ ENERGIBOMBEN ]
Bodyscrub, myk energigivende massasje med velgjørende oljer.
Denne energibomben begynner med en rensende peeling tilsatt havsekstrakter. Huden blir glatt og myk og blodsirkulasjonen setter fart. Deretter 
følger en myk men energigivende massasje fra topp til tå med velgjørende aromatiske oljer som virker oppkvikkende, styrkende på 
immunforsvaret og gir deg masse deilig energi!

[ HOT CHOCOLAT ]
Bodyscrub og sjokolade massasje fra topp til tå.
Dette er en luksuriøs opplevelse som også påvirker sansene. Ansikt og kropp skrubbes silkemyk med en herlig og velgjørende peeling. Sjokolade 
skaper lykkefølelse og er også en meget kraftig antioksidant. Sjokolade er representerer også lidenskap, kjærlighet, trøst og glede. En meget 
fuktighetsgivende og eksotisk opplevelse med røtter fra Afrika. Det er ingen som ikke vil elske den himmelske følelsen og lukten av massasjen 
med 100% ren kakao. Massasjen med den rennende, varme sjokoladen gir deg en unik følelse av velvære, og hele behandlingen blir som et 
strøk av kjærlighet.

[ AYURVEDA HOT STONE ]
Bodyscrub, varm steinmassasje.
Velgjørende urtebaserte ayurvediskeoljer og varme basalstener av ulike størrelser gir en sakte, men dyp muskelmassasje. Vi legger ekstra vekt på 
spenningsområder som rygg, nakke og skuldre. Stenene hjelper absorberingen av oljene i vevet og skaper en sensasjon av varme, komfort og gir deg 
dypere effekt og avslapping enn vanlig massasje. Behandlingen starter med bodyscrub.
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Spapakker 90 min
[ KAMILLEKUREN ] 
Bodyscrub, kamillebad med ansiktsmaske og ansiktsmassasje, aromatisk rygg og nakke massasje.
Dette er en fin kur for deg som aldri har vært på spa før, eller for deg som vil ha en liten spa opplevelse og litt avslappning i en hektisk hverdag. 
Kamillekuren begynner med en bodyscrub, porene åpnes og døde hudceller slipes bort. Under tiden du nyter det beroligende kamillebadet legges 
en ansiktsmaske og du får en avslappende ansiktsmassasje. Etter det beroligende badet får du en god rygg og nakke massasje, og til slutt 
smøres hele kroppen inn med en fuktighetsgivende lotion.

[ ENERGIBOMBEN ]
Bodyscrub, myk energigivende massasje med velgjørende oljer.
Denne energibomben begynner med en rensende peeling tilsatt havsekstrakter. Huden blir glatt og myk og blodsirkulasjonen setter fart. Deretter 
følger en myk men energigivende massasje fra topp til tå med velgjørende aromatiske oljer som virker oppkvikkende, styrkende på 
immunforsvaret og gir deg masse deilig energi!

[ HOT CHOCOLAT ]
Bodyscrub og sjokolade massasje fra topp til tå.
Dette er en luksuriøs opplevelse som også påvirker sansene. Ansikt og kropp skrubbes silkemyk med en herlig og velgjørende peeling. Sjokolade 
skaper lykkefølelse og er også en meget kraftig antioksidant. Sjokolade er representerer også lidenskap, kjærlighet, trøst og glede. En meget 
fuktighetsgivende og eksotisk opplevelse med røtter fra Afrika. Det er ingen som ikke vil elske den himmelske følelsen og lukten av massasjen 
med 100% ren kakao. Massasjen med den rennende, varme sjokoladen gir deg en unik følelse av velvære, og hele behandlingen blir som et 
strøk av kjærlighet.

[ AYURVEDA HOT STONE ]
Bodyscrub, varm steinmassasje.
Velgjørende urtebaserte ayurvediskeoljer og varme basalstener av ulike størrelser gir en sakte, men dyp muskelmassasje. Vi legger ekstra vekt på 
spenningsområder som rygg, nakke og skuldre. Stenene hjelper absorberingen av oljene i vevet og skaper en sensasjon av varme, komfort og gir deg 
dypere effekt og avslapping enn vanlig massasje. Behandlingen starter med bodyscrub.
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Spapakker 90 min
[ KAMILLEKUREN ]
Bodyscrub, kamillebad med ansiktsmaske og ansiktsmassasje, aromatisk rygg og nakke massasje.
Dette er en fin kur for deg som aldri har vært på spa før, eller for deg som vil ha en liten spa opplevelse og litt avslappning i en hektisk hverdag. 
Kamillekuren begynner med en bodyscrub, porene åpnes og døde hudceller slipes bort. Under tiden du nyter det beroligende kamillebadet legges 
en ansiktsmaske og du får en avslappende ansiktsmassasje. Etter det beroligende badet får du en god rygg og nakke massasje, og til slutt smøres 
hele kroppen inn med en fuktighetsgivende lotion.

[ ENERGIBOMBEN ]
Bodyscrub, myk energigivende massasje med velgjørende oljer.
Denne energibomben begynner med en rensende peeling tilsatt havsekstrakter. Huden blir glatt og myk og blodsirkulasjonen setter fart. Deretter 
følger en myk men energigivende massasje fra topp til tå med velgjørende aromatiske oljer som virker oppkvikkende, styrkende på immunforsvaret 
og gir deg masse deilig energi!

[ SILKE OG FLØYEL ]
Bodyscrub, silkeinnpakning og mini face.
Kroppen skrubbes silkemyk med en herlig og velgjørende peeling. Deretter svøpes du inn i en svalende, fuktighetsgivende silkeinnpakning. Mens 
silkeproteinene smelter inn i huden får du en deilig rengjøring av ansiktet og det legges en næringsgivende ansiktsmaske. Hodebunnsmassasje gir 
deg total avslapping, og hele kuren avsluttes med en vitaliserende og energigivende bodylotion, huden føles som den mykeste fløyel.

[ AYURVEDA HOT STONE ]
Bodyscrub, varm steinmassasje.
Velgjørende urtebaserte ayurvediskeoljer og varme basalstener av ulike størrelser gir en sakte, men dyp muskelmassasje. Vi legger ekstra vekt på 
spenningsområder som rygg, nakke og skuldre. Stenene hjelper absorberingen av oljene i vevet og skaper en sensasjon av varme, komfort og gir 
deg dypere effekt og avslapping enn vanlig massasje. Behandlingen starter med bodyscrub.

[ HOT CHOCOLAT ]
Bodyscrub og sjokolade massasje fra topp til tå.
Dette er en luksuriøs opplevelse som også påvirker sansene. Ansikt og kropp skrubbes silkemyk med en herlig og velgjørende peeling. Sjokolade 
skaper lykkefølelse og er også en meget kraftig antioksidant. Sjokolade er representerer også lidenskap, kjærlighet, trøst og glede. En meget 
fuktighetsgivende og eksotisk opplevelse med røtter fra Afrika. Det er ingen som ikke vil elske den himmelske følelsen og lukten av massasjen
med 100% ren kakao. Massasjen med den rennende, varme sjokoladen gir deg en unik følelse av velvære, og hele behandlingen blir som et strøk 
av kjærlighet.

Spapakker 120 min
[ HAVETS PERLE ]
Innpakning i Dødehavsleire. mini face, marine-mineralbad, myk helkroppsmassasje med oljer.
Havets Perle begynner med en velgjørende 
innpakning med leire fra det næringsrike Dødehavet. Leiren har et høyt innehold av livsviktige mineraler, er dypt rengjørende og virker lindrende 
for muskler og ledd, samt øker kroppens sirkulasjon. Under tiden du ligger i den varme innpakningen får ansiktshuden en god rens og det 
legges en fuktighetsgivende og nærende maske. Du får hodebunn og ansiktsmassasje. Marine-mineralbadet hjelper til å løse opp stramme ledd 
og muskler innen du kommer tilbake på benk for en mykgjørende aromamassasje på hele kroppen.

[ GUTTA PÅ KUR ]
Bodyscrub, marine-mineralbad, lett aromamassasje helkropp og mini face.
En skreddersydd kur for mannfolka. Her begynner vi med en næringsrik salt scrub som setter skikkelig fart så sirkulasjonen og gjør huden glatt 
og myk. Neste steg er massasjebadet der du kan drømme deg bort mens massasjestrålene og det varme vannet myker opp muskler og sinn. 
Etter badet kopler du av med en lett aromamassasje. Kuren avsluttes med rens av ansikt. Det legges en nærende ansiktsmaske, du får 
hodebunnsmassasje samt en en avslappende ansiktsmassasje.

[ THALI(SENS ORIENTAL ]
The detoxifying oriental itinerary
Med varme gester, tillater ritualene kroppen til å frigjøre seg fra toksiner, huden blir nydelig. Kroppen er restituert med en følelse av velbehag, 
som i den Orientalske tradisjon av renselse.

[ THALI(SENS POLYNESIA ]
The relaxing Polynesian journey
Dette ritualer er et kjærtegn av total nytelse som guider oss mot en verden fri for stress og uro. Totalt avkoblet , smaker kroppen på et ekte 
avslappende øyeblikk i en atmosfære av tiare flower og kokos duft .

[ HAVETS PERLE ]
Innpakning i Dødehavsleire. mini face, marine-mineralbad, myk helkroppsmassasje med oljer. Havets Perle begynner med en velgjørende
innpakning med leire fra det næringsrike Dødehavet. Leiren har et høyt innehold av livsviktige mineraler, er dypt rengjørende og virker  
lindrende for muskler og ledd, samt øker kroppens sirkulasjon. Under tiden du ligger i den varme innpakningen får ansiktshuden en god rens 
og det legges en fuktighetsgivende og nærende maske. Du får hodebunn og ansiktsmassasje. Marine-mineralbadet hjelper til å løse opp 
stramme ledd og muskler innen du kommer tilbake på benk for en mykgjørende aromamassasje på hele kroppen.

[ GUTTA PÅ KUR ]
Bodyscrub, marine-mineralbad, lett aromamassasje helkropp og mini face. En skreddersydd kur for mannfolka. Her begynner vi med en 
næringsrik salt scrub som setter skikkelig fart så sirkulasjonen og gjør huden glatt og myk. Neste steg er massasjebadet der du kan drømme 
deg bort mens massasjestrålene og det varme vannet myker opp muskler og sinn. Etter badet kopler du av med en lett aromamassasje. Kuren 
avsluttes med rens av ansikt. Det legges en nærende ansiktsmaske, du får hodebunnsmassasje samt en en avslappende ansiktsmassasje.

[ THALI(SENS ORIENTAL ]
En orientalsk avgiftende reiserute som fokuserer på å eliminere toksiner og renser. Kroppen din blir fri for toksiner og gjenvinner en edel og 
myk struktur. Etter fotoppfriskningen fortsetter behandlingen på velkomstfasen for å løse opp spenninger. Deretter blir hele kroppen  
eksfoliert med en scrub som er en blanding av alger og argan. Når kroppen er fri for slagstoffer påføres det en krydderduftende pulvermaske  
som forvandles til en avgiftende og rensende innpakning som skal fungere i 15 minutter. Deretter skal masken dusjes av og du får en  
50 minutters massasje av hele kroppen med olje som har en delikatduft av jasmine, sesam, argan og spirulina.

[ THALI(SENS POLYNESIA ]
Polynesia er en avslappende reise med uventede sansefornemmelser, fantastiske og sensuelle produkter, en helt ny opplevelse for huden i en 
atmosfære av “vanedannende” dufter. Behandlingen vil gi deg total velvære og frigjør kroppen for spenninger. Etter fotoppfriskningen,  
fortsetter vi med hodemassasje for å sette i gang avslappingen. Så eksfolieres hele kroppen med en scrub som er en blanding av kokos og  
alger. Nå som kroppen er fri for avfallstoffer påføres den varme voksen som innpakning og denne voksen er en blanding av kokosolje og  
alger. Innpakningen skal fungere i 15 minutter føre massasjen av hele kroppen på 50 minutter kan begynne. Da påføres en marinegel som
sammen med den varme voksen skal masseres inn i huden, når disse to produktene møtes vil sansene settes igang og du er ved total  
avslappenhet. Behandlingen avsluttes med en nærende og fuktighetsgivende body lotion som åpenbarer en vakker og gylden glød.
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Spapakker 90 min
[ KAMILLEKUREN ]
Bodyscrub, kamillebad med ansiktsmaske og ansiktsmassasje, aromatisk rygg og nakke massasje.
Dette er en fin kur for deg som aldri har vært på spa før, eller for deg som vil ha en liten spa opplevelse og litt avslappning i en hektisk hverdag. 
Kamillekuren begynner med en bodyscrub, porene åpnes og døde hudceller slipes bort. Under tiden du nyter det beroligende kamillebadet legges 
en ansiktsmaske og du får en avslappende ansiktsmassasje. Etter det beroligende badet får du en god rygg og nakke massasje, og til slutt smøres 
hele kroppen inn med en fuktighetsgivende lotion.

[ ENERGIBOMBEN ]
Bodyscrub, myk energigivende massasje med velgjørende oljer.
Denne energibomben begynner med en rensende peeling tilsatt havsekstrakter. Huden blir glatt og myk og blodsirkulasjonen setter fart. Deretter 
følger en myk men energigivende massasje fra topp til tå med velgjørende aromatiske oljer som virker oppkvikkende, styrkende på immunforsvaret 
og gir deg masse deilig energi!

[ SILKE OG FLØYEL ]
Bodyscrub, silkeinnpakning og mini face.
Kroppen skrubbes silkemyk med en herlig og velgjørende peeling. Deretter svøpes du inn i en svalende, fuktighetsgivende silkeinnpakning. Mens 
silkeproteinene smelter inn i huden får du en deilig rengjøring av ansiktet og det legges en næringsgivende ansiktsmaske. Hodebunnsmassasje gir 
deg total avslapping, og hele kuren avsluttes med en vitaliserende og energigivende bodylotion, huden føles som den mykeste fløyel.

[ AYURVEDA HOT STONE ]
Bodyscrub, varm steinmassasje.
Velgjørende urtebaserte ayurvediskeoljer og varme basalstener av ulike størrelser gir en sakte, men dyp muskelmassasje. Vi legger ekstra vekt på 
spenningsområder som rygg, nakke og skuldre. Stenene hjelper absorberingen av oljene i vevet og skaper en sensasjon av varme, komfort og gir 
deg dypere effekt og avslapping enn vanlig massasje. Behandlingen starter med bodyscrub.

[ HOT CHOCOLAT ]
Bodyscrub og sjokolade massasje fra topp til tå.
Dette er en luksuriøs opplevelse som også påvirker sansene. Ansikt og kropp skrubbes silkemyk med en herlig og velgjørende peeling. Sjokolade 
skaper lykkefølelse og er også en meget kraftig antioksidant. Sjokolade er representerer også lidenskap, kjærlighet, trøst og glede. En meget 
fuktighetsgivende og eksotisk opplevelse med røtter fra Afrika. Det er ingen som ikke vil elske den himmelske følelsen og lukten av massasjen
med 100% ren kakao. Massasjen med den rennende, varme sjokoladen gir deg en unik følelse av velvære, og hele behandlingen blir som et strøk 
av kjærlighet.

Spapakker 120 min
[ HAVETS PERLE ]
Innpakning i Dødehavsleire. mini face, marine-mineralbad, myk helkroppsmassasje med oljer.
Havets Perle begynner med en velgjørende 
innpakning med leire fra det næringsrike Dødehavet. Leiren har et høyt innehold av livsviktige mineraler, er dypt rengjørende og virker lindrende 
for muskler og ledd, samt øker kroppens sirkulasjon. Under tiden du ligger i den varme innpakningen får ansiktshuden en god rens og det 
legges en fuktighetsgivende og nærende maske. Du får hodebunn og ansiktsmassasje. Marine-mineralbadet hjelper til å løse opp stramme ledd 
og muskler innen du kommer tilbake på benk for en mykgjørende aromamassasje på hele kroppen.

[ GUTTA PÅ KUR ]
Bodyscrub, marine-mineralbad, lett aromamassasje helkropp og mini face.
En skreddersydd kur for mannfolka. Her begynner vi med en næringsrik salt scrub som setter skikkelig fart så sirkulasjonen og gjør huden glatt 
og myk. Neste steg er massasjebadet der du kan drømme deg bort mens massasjestrålene og det varme vannet myker opp muskler og sinn. 
Etter badet kopler du av med en lett aromamassasje. Kuren avsluttes med rens av ansikt. Det legges en nærende ansiktsmaske, du får 
hodebunnsmassasje samt en en avslappende ansiktsmassasje.

[ THALI(SENS ORIENTAL ]
The detoxifying oriental itinerary
Med varme gester, tillater ritualene kroppen til å frigjøre seg fra toksiner, huden blir nydelig. Kroppen er restituert med en følelse av velbehag, 
som i den Orientalske tradisjon av renselse.

[ THALI(SENS POLYNESIA ]
The relaxing Polynesian journey
Dette ritualer er et kjærtegn av total nytelse som guider oss mot en verden fri for stress og uro. Totalt avkoblet , smaker kroppen på et ekte 
avslappende øyeblikk i en atmosfære av tiare flower og kokos duft .

Spapakker 3,5 timer
[ DRONNING KLEOPATRA'S KUR ]
Bodyscrub, melkebad, fuktighetsinnpakning, Avalon Signatur dyprens av ansikt, og luksus fotpleie.

Denne kuren begynner med en bodyscrub og melkebad, for at huden skal være optimalt mottagelig for Kleopatras egne fuktighetscocktail. 
Kroppen smøres inn etter gamle egyptiske oppskrifter. En skikkelig fuktighetsbombe som gir selv den tørreste hud optimal fukt, elastisitet og 
ny glød! Under tiden du ligger i innpakningen får du vår signatur behandling av ansiktet. Behandlingen avsluttes med vår luksus fotpleie som 
inneholder fjerning av hard hud, stell av negler og neglebånd, samt fot og leggmassasje.

[ HIMMEL, HAV og LUKSUS ]
Bodyscrub, Avalon Signatur dyprens av ansikt, avgiftende sjokolade/alge innpakning, massasjebad, helkroppsmassasje inkludert 
fuktighetsinnpakning på hender og føtter.

Vår luksuskur starter med en full bodyscrub. Vi skrubber bort døde hudceller, øker sirkulasjonen i huden som etterlates myk og mottagelig 
for den avgiftende sjokolade og algeinnpakningen. Sjokolade er en meget kraftig antioksidant og tilfører også huden massevis av fuktighet. 
Mens kroppen ligger i sin egen lille kokong av fukt, vitaminer og antioksidanter får du vår signatur behandling av ansiktet. Deretter følger et 
deilig oppfriskende massasjebad som etterfølges av en avslappende helkroppsmassasje. Vi avslutter med en fuktighetsinnpakning på hender 
og føtter med påfølgende massasje. Nærmere himmelen kommer man kanskje ikke?

Spapakker 3,5 timer
[ DRONNING KLEOPATRA'S KUR ]
Bodyscrub, melkebad, fuktighetsinnpakning, Avalon Signatur dyprens av ansikt, og luksus fotpleie.

Denne kuren begynner med en bodyscrub og melkebad, for at huden skal være optimalt mottagelig for Kleopatras egne fuktighetscocktail. 
Kroppen smøres inn etter gamle egyptiske oppskrifter. En skikkelig fuktighetsbombe som gir selv den tørreste hud optimal fukt, elastisitet og 
ny glød! Under tiden du ligger i innpakningen får du vår signatur behandling av ansiktet. Behandlingen avsluttes med vår luksus fotpleie som 
inneholder fjerning av hard hud, stell av negler og neglebånd, samt fot og leggmassasje.

[ HIMMEL, HAV og LUKSUS ]
Bodyscrub, Avalon Signatur dyprens av ansikt, avgiftende sjokolade/alge innpakning, massasjebad, helkroppsmassasje inkludert 
fuktighetsinnpakning på hender og føtter.

Vår luksuskur starter med en full bodyscrub. Vi skrubber bort døde hudceller, øker sirkulasjonen i huden som etterlates myk og mottagelig 
for den avgiftende sjokolade og algeinnpakningen. Sjokolade er en meget kraftig antioksidant og tilfører også huden massevis av fuktighet. 
Mens kroppen ligger i sin egen lille kokong av fukt, vitaminer og antioksidanter får du vår signatur behandling av ansiktet. Deretter følger et 
deilig oppfriskende massasjebad som etterfølges av en avslappende helkroppsmassasje. Vi avslutter med en fuktighetsinnpakning på hender 
og føtter med påfølgende massasje. Nærmere himmelen kommer man kanskje ikke?
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Denne brosjyren er sammensatt og designet av AnneCath Stausland.

Avalon SPA forbeholder seg retten ved trykkfeil og endringer.
Denne brosjyren gjelder fra  04/2012.

den mest personlige gaven du kan gi den du er glad i

Hos oss får du personlige gavekort som varmer både kropp og sjel.
Du velger selv om du setter gavekortet på en spesifik behandling fra vår meny, eller om du har 

den på et valgfritt beløp slik at mottaker selv kan velge behandling(er). 
Våre gavekort er gyldige ett år fra kjøpsdato. 

Vi kan også sende gavekortet i oppkrav dersom du ikke bor i distriktet. 
Kontakt oss for mer informasjon.

Gavekort
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Denne brosjyren er sammensatt og designet av AnneCath Stausland.

Avalon SPA forbeholder seg retten ved trykkfeil og endringer.
Denne brosjyren gjelder fra  04/2012.

den mest personlige gaven du kan gi den du er glad i

Hos oss får du personlige gavekort som varmer både kropp og sjel.
Du velger selv om du setter gavekortet på en spesifik behandling fra vår meny, eller om du har 

den på et valgfritt beløp slik at mottaker selv kan velge behandling(er). 
Våre gavekort er gyldige ett år fra kjøpsdato. 

Vi kan også sende gavekortet i oppkrav dersom du ikke bor i distriktet. 
Kontakt oss for mer informasjon.

Gavekort

 

 

Denne brosjyren er sammensatt og designet av AnneCath Stausland.
Avalon SPA forbeholder seg retten ved trykkfeil og endringer.

Denne brosjyren gjelder fra 12/2013.
All kopiering forbudt.

© Avalon Spa & Helse AS
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