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Hotel & Bad 
Anno 1896 

 
SPA BEHANDLINGER PÅ SOLSTRAND 

 
KROPPSBEHANDLINGER 
 
Leireinnpakning 50 min      kr. 695,- 
Innpakning i varm ungarsk leire. Ansiktsrengjøring og ansiktsmassasje. Avsluttes med å 
påføre kroppen mineralkrem og olje. Peelende og god for støle muskler.   
 
Leireinnpakning med massasje                              80 min      kr. 990,- 
Innpakning i varm ungarsk leire. Ansiktsrengjøring og ansiktsmassasje.  
Delkroppsmassasje. Peelende og god for støle muskler. 
 
Aromainnpakning 80 min      kr. 990,- 
Kroppspeeling. Mineralkrem og oljer påføres. Innpakning i varmeteppe. Ansiktsrengjøring og 
ansiktsmassasje. Avsluttes med å lett massere inn oljer. Peelende og nærende for huden. 
 
Algeinnpakning        80 min      kr.1195,- 
Kroppspeeling og innpakning i varm spirulina-alge. Ansiktsrengjøring og ansiktsmassasje. 
Varmt bad, på føring av oppstrammende algekrem. En sirkulasjonsøkende og oppstrammende 
behandling.   
             
Thermalkur 80 min      kr. 990,- 
Innpakning i varm ungarsk leire. Ansiktsrengjøring og ansiktsmassasje.  
Varmt bad. Avsluttes med å lett massere inn oljer. 
  
MASSASJE   
Alle massasjer kan kombineres med bruk av vakuum kopper for å øke sirkulasjonen, noe som avtales med 
terapeut ved ankomst i Spa avdelingen.  
 
Rygg og nakke massasje 25 min        kr. 395,- 
 
Aroma massasje            50 min       kr. 625,- 
Avslappende massasje med eteriske oljer 
 
Massasje         50 min       kr. 625,- 
Sirkulasjonsøkende massasje      
 
Massasje spesial        50 min       kr. 625,- 
Massasjebad med påfølgende delkroppsmassasje 
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Kamille Body skrubb       25 min        kr. 395,- 
Kroppspeeling med pimp steiner og kamille 
 
ANSIKTSBEHANDLINGER 

 
 
Liten ansiktsbehandling       25 min    kr. 395,- 
Rengjøring, ansiktsmassasje 
         
Klassisk ansiktsbehandling       50 min    kr. 675,- 
Rengjøring, peeling, utrensende damp, maske, ansiktsmassasje  
 
AHA ansiktsbehandling                                             50 min    kr. 675,- 
Rengjøring, syre, maske, ansiktsmassasje. Bruk av syre forbedrer og 
reparerer huden. 
 
Oppløftende ansiktsbehandling for voksen hud    80 min    kr. 965,- 
Rengjøring, peeling, utrensende damp, ampuller, maske, ansiktsmassasje  
Forbedrer elastisitet og fargetone. Inkluderer napping av bryn.  
 
Vipper og bryn 
Farging av vipper/bryn samt liten ansiktsbehandling   50 min    kr. 675,- 
 

Farging av vipper og bryn, inkluderer napping     25 min    kr. 295,- 
 
 

 
 
ANDRE BEHANDLINGER 
 
Fot de lux      25 min             kr. 395,- 
Fotbad, peeling, fotmassasje, påføing av fotlotion.  
Myrrah-olje for negler og neglebånd, håndmaske.  
Lett hodebunnsmassasje 
 
Fine hender     25 min  kr. 395,- 
Håndbad, peeling, massasje  
 
Fine hender med stell av negler  50 min  kr. 625,- 
Håndbad, peeling, massasje.  
Stell av negler og påføring av klar lakk. 
 
Voksing 
Legger, lår og bikini-linje   80 min  kr. 990,- 
 

Legger og lår     50 min  kr. 675,- 
 

Kun legger eller lår eller bikini-linje  25 min  kr. 395,-
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VIKTIG Å TENKE PÅ: 
 
Timebestilling 
Vi anbefaler våre gjester å bestille SPA behandling i god tid før ankomst på Solstrand. 
Kontakt oss på tlf: 56 57 11 50  (mand-fred. Kl 8:00-18:00) eller Epost: hotel@solstrand.com.  
 
For maksimalt velvære bør du sette av tid i vår velvære avdeling før SPA behandlingen finner 
sted.  Ved graviditet og bruk av spesielle medisiner vennligst informer om dette ved 
timebestilling.  
 
Dersom du skulle komme for sent til din behandling, vil dette korte ned din behandlingstid for 
ikke å forsinke andre gjester.  
 
Avbestilling 
Vi ber vennligst om at avbestilling av Spa behandlinger skjer minst 48 timer før 
behandlingen skal påbegynne. Ved senere avbestilling belastes 75% av beløpet for Spa 
behandlingen. 
 
Ved gruppebestillinger er andre betingelser gjeldene. 
 
VIKTIG Å VITE OM SPA BEHANDLINGER: 
 
Massasje anbefales ikke ved: 

− Graviditet,- de tre første måneder 
− Forkjølelse 
− Feber 
− Hevelser 

  
Body Scrubb og bad anbefales ikke ved : 

− Store hevelser 
− Hudproblem 
− Blodpropp 
− Feber 
− Infeksjoner 
− Svak fysikk 
− Graviditet 
− Høyt eller lavt blodtrykk 
− Svakt hjerte 

 
Følgende SPA behandlinger anbefales for GRAVIDE: 

− Ansiktsbehandlinger 
− Fine hender 
− Fot deluxe 
− Rygg & nakke 25 min. (ikke de 3 første måneder) 

 
 
Hjertelig velkommen! 
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