
spa-meny

utgave 2 - 2013



Pris – Entré
Mandag til torsdag 495,-

Fredag til søndag/helligdager 595,-

Entré ved behandling 295,-

Entré ved behandling fredag til søndag 395,-

Frokost-spa tirsdag 06.30-09.00 295,-

Formiddags-spa frem til kl. 12.00 295,-

Kvelds-spa fra kl. 18.00 325,-

Midnatts-spa (for hotellets gjester) 195,-

Midnatts-spa (ikke-boende) 395,-

Inkludert i entré: Håndkle, badekåpe, tøfler, 
shampo, balsam, dusjsåpe, bodylotion, frukt,  
nøtter, te og vann. 
Fri bruk av treningsrom, samt aktiviteter i vår  
helse- og treningsplan.

ÅPningstidEr
Mandag og torsdag  07.00-21.00

Tirsdag 06.30-21.00

Onsdag og fredag 07.00-23.00

Lørdag og søndag 08.00-21.00
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Siden tidenes morgen har mineralholdig kildevann virvlet opp i larvik – krystallklart og helsebringende.  
i 1843 ble det første badet etablert på kilden, og gjennom flere generasjoner var Farris Bad det største 
kurbad i norden. når Farris Bad nå er tilbake, er det med én fot i historien, og én fot i framtiden. 

nordens største og mest innholdsrike spa, med en unik beliggenhet og moderne arkitektur. På Farris 
Bad finner du roen både i kropp og sjel. Med fokus på fysisk og mental trening, balansert kosthold og 
helsebringende behandlinger, har vi en klassisk helhetsfilosofi bygget på det beste innen europeiske 
spa-tradisjoner. Vi henter vårt mineralrike kildevann fra 55 meters dyp. etter en tyve års reise gjennom 
rensende morenemasser strømmer det velgjørende vannet ut i spaets kildevannsgrotte.

For oss som jobber her, handler det om mer enn besøk og overnattinger:

Vi gir deg rom. Vi gir deg tiden tilbake. 
For tiden du savner, savner også deg.

Velkommen
anette hartvigsen Moen, director of Spa and Operation

Velkommen Til FarriS Bad
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Generell etikette
 Vårt spa har 16 års aldersgrense.
 av hygieniske årsaker er ikke bermuda/lange shorts tillatt. 
 Vi anbefaler tekstilfri sone i vårt mineral-spa og på vår spa øy.
 Onsdager 20.00-23.00 obligatorisk tekstilfri sone.
 Sitt alltid på et håndkle i våre badstuer.
 respekter at vår spa-avdeling er et stille område.
 Mobiltelefon og kamera er ikke tillatt.
 det er ikke tillatt å ta bilder av andre gjester.

Praktisk informasjon før behandlingen
 Bestill behandlinger i god tid før ankomst. Bestill spa: 815 58 700 / booking@farrisbad.no
 informer oss om eventuelle plager eller spesielle behov ved bestilling.  
F.eks: allergier, graviditet, pacemaker, høyt blodtrykk etc.

 Avbestilling av behandling må skje minimum 24 timer før avtalt tid. avbestillinger etter dette vil bli belastet.
 Vi anbefaler deg å delta på våre aktiviteter. det vil hjelpe deg å finne roen og gir deg større helsegevinst. 
Påmelding i spa-resepsjonen og spa loungen.

 Møt opp minst 10 min før behandlingsstart. Senere oppmøte vil kunne forringe din oppsatte 
behandlingstid uten kompensasjon for dette.

 dusj alltid før du besøker vårt spa eller før du går i behandling.
 Møt opp i badekåpe til behandling. du får utdelt engangstruser om du ønsker.
 husk å drikke mye vann før og etter behandling. 
 Produkter til hjemmebehandling vil forsterke og forlenge effekten av din behandling. Våre terapeuter 
setter gjerne opp at hjemmeprogram for deg.

 Se www.farrisbad.no for mer informasjon.

Vi ønsker deg et behagelig opphold hos oss. 

prakTiSk inFormaSjon 
og Spa-eTikeTTe
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SignaTurFarriS Bad SignaTurBehandlinger

Signatur anSiKtSBehandling  |  50 minutter  |  995,-  |  lør/søn/helligdag 1145,-

Effektiv og avslappende ansiktsbehandling. 
Våre terapeuter tar en hudanalyse og finner produkter som passer perfekt til din hud.  
rens, peeling, ansiktsmassasje, ansikts- og øyemaske, korrigering av øyebryn og avsluttende krem.

Effekt: nærende, fornyende og avslappende.

Signatur anSiKt delux  |  75 minutter  |  1595,-  |  lør/søn/helligdag 1745,-

For deg som ønsker synlige resultater.
Behandlingen starter med en hudanalyse. terapeuten velger deretter ut produkter som vil jobbe aktivt 
på din hudtype. rens, peeling, ansiktsmassasje med spesialserum, spesialmaske, hodebunnsmassasje, 
korrigering av øyebryn og avsluttende serum og krem.

Effekt: reduserer linjer, gir næring, strammer huden og gir ny glød.

urte KOMPreSS MaSSaSje  |  50 minutter  |  1095,-  |  lør/søn/helligdag 1245,-

Dypt avslappende
en kombinasjon av klassiske massasje og oppvarmede urte kompresser fylt med helende urter.
Kompressene blir dampet opp slik at urtenes egenskaper frigjøres og ved ulike teknikker som trykking, 
rulling og strykning masseres kroppen for å dempe spenninger, fjerne smerter og øker sirkulasjonen.  
en rolig, aromatisk  og avslappende massasje som gir deg en unik sanseopplevelse.  
Behandlingen kan tilpasses individuelle behov fra rygg, nakke og skulder massasje til en full 
kroppsmassasje.

Effekt: energi givende, smerte lindrende og muskel avslappende.
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den rene FØlelSen  |  50 minutter  |  1095,-  |  lør/søn/helligdag 1245,-

Perfekt kombinasjon av skrubb og massasje.
etter tørrbørsting dryppes lun olje varsomt over hele kroppen. Skrubben påføres med lette bevegelser, 
slik at huden blir skrubbet, myk og klar. avsluttes med en avslappende massasje.

Effekt: Fjerner døde hudceller, gir en myk og smidig hud. Forbedrer sirkulasjonen og løser opp stive  
og støle muskler.

rygg Og naKKeMaSSaSje  |  50 minutter  |  1095,-  |  lør/søn/helligdag 1245,-

er en dyp og effektiv behandling for deg med spenninger og smerter eller som bare vil ha en god dyp 
massasje av rygg og nakke. teknikkene er hentet fra terapeutene på Farris Bad, med inspirasjon fra 
klassisk og aromamassasje med knaing, trykk og vridninger til dypmuskel-behandling hvor vi frigjør 
kroniske mønstre av spenninger med langsomme drag, strekk og dype fingerfriksjoner. Behandlingen er 
kraftfull og vil kunne føre til sårhet under eller rett etter behandlingen, men i løpet av en dag eller to vil 
du føle betydelig forbedring.

Effekt: løser opp muskelspenninger og smerter, frigjør pust, gir økt bevegelighet i relevant område, 
passiv trening av muskulatur som gir behagelig avslappende følelse i kroppen.

FOt- Og leggMaSSaSje  |  50 minutter  |  995,-  |  lør/søn/helligdag 1145,-

Med inspirasjon fra Mølen, Svenner og Bøkeskogen, har vi skapt vår unike Farris Bad signatur 
fotmassasje. Med teknikker fra thai, kinesisk, bindevev og refleksologi. inneholder ett deilig fot-bad med 
rensende urter, dagens eteriske oljer og dagens valgte skrubb.

Effekt: løser opp spenninger og blokkeringer i legger og føtter.
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anSiKtSBehandling  |  50 minutter  |  995,-  |  lør/søn/helligdag 1145,-

rensende og avstressende ansiktsbehandling spesielt tilpasset for deg som mann. Behandlingen starter 
med 15 minutters ryggmassasje etterfulgt av rens, skrubb, ansiktsmaske og avsluttende fuktighetskrem.

Effekt: demper hudirritasjoner og skaper balanse i huden.

KrOPPSrituale  |  75 minutter  |  1495,-  |  lør/søn/helligdag 1645,-

en kombinert ansikts- og kroppsbehandling spesielt for menn. roer effektivt stress, løser opp stive 
muskler og gjør huden ren og myk. inkluderer en rask, rensende ansiktsbehandling i kombinasjon med 
decleors sauna-kroppsmaske. 

Effekt: rensende, fuktighetsgivende og avstressende

KlaSSiSK MaSSaSje
dyp og kraftfull massasje med ulike teknikker tilpasset din kropp.

Effekt: Forbedrer sirkulasjonen og løser opp stive og støle muskler.

50 minutter  995,-    |  lørdag/søndag/helligdag 1145,-
80 minutter  1495,-    |  lørdag/søndag/helligdag 1645,-
110 minutter  1895,-    |  lørdag/søndag/helligdag 1995,-

For menn
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MOther tO Be MaSSaSje  |  75 minutter  |  1595,-  |  lør/søn/helligdag 1745,-

Vi benytter en unikt utformet spesialseng for den beste sikkerhet, komfort og avslapping.  
Behandlingen er utviklet i samarbeid med leger og jordmødre. den tilpasses nøye til hvilken fase du  
er i og dine individuelle ønsker og behov. Med forsiktige massasjeteknikker letter vi spenninger i hele 
kroppen. Spesiell fokus på stiv nakke og slitne, hovne føtter. avslutningsvis får du lett rens av ansikt, 
samt ansikts- og hodebunnsmassasje. 

Effekt: denne behandlingen gir deg nye krefter, drenerende for hovne føtter, og løser opp spenninger i 
muskulaturen.
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graVide

MOther tO Be anSiKt  |  50 minutter  |  995,-  |  lør/søn/helligdag 1145,-

effektiv og avslappende ansiktsbehandling. Behandlingen tilpasses dine behov og ønsker. etter 
konsultasjon og hudanalyse velges det ut produkter som passer spesielt til deg og din hudtype. rens, 
peeling, ansikts- og hodebunnsmassasje, ansikts- og øyemaske, korrigering av øyebryn og avsluttende 
krem.

Effekt: Fjerner døde hudceller, gir næring og glød til huden.

MOther tO Be delux  |  75 minutter  |  1595,-  |  lør/søn/helligdag 1745,-

decleors nyskapende Sculpt-produkter som har blitt spesielt designet og klinisk bevist å forebygge 
strekkmerker i svangerskapet. alle områder av kroppen, fra topp til tå er gitt maksimal komfort, omsorg 
og oppmerksomhet for å oppnå effekt, samt fantastisk avslappende følelse.

Behandlingen begynner med bruk av en temperert, 100% naturlig, aromatisk balsam. denne inneholder 
blant annet en cocktail av immortelle, kamille, rose og røkelse og smøres på ryggen etter en beroligende 
ryggmassasje. etterfølgende får du en oppstrammende, full kroppsmaske som inneholder spirulina og 
prolin. Mens masken gjør sin virkning får du en god fotmassasje for å lindre verkende, slitne, tunge og 
hovne føtter. For å fullføre behandlingen påføres huden produkter som gel prolagen og aroma sculpt 
som har en markant effekt på elastisiteten i huden og virker regenererende.

Effekt: Forebygge strekkmerker, øke elastiteten og fuktighetsgivende.

alle massasjer og kroppsbehandlinger for gravide utføres fra uke 12 og ut svangerskapet. 

De ni månedene du venter på ditt barn er en spesiell tid
alle fortjener et løft innimellom, men ingen fortjener det mer enn deg 
som går med barn i magen. en avslappende behandling kan gjøre 
mirakler mens du venter på ditt eget lille mirakel. 
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tri enZyM FaCial  |  75 minutter  |  1495,-  |  lør/søn/helligdag 1645,-

en unik behandling som motvirker urenheter, overfladiske arr/acner, ujevn hud, fine linjer og rynker. 
Behandlingen inneholder spesialmaske og aktive konsentrat. ansikt, hodebunn og nakkemassasje.

Effekt: Få en jevnere og glattere hud, mer smidighet og en fantastisk glød.

COCOnut ruB and MilK ritual WraP  |  50 min.  |  1195,-  |  lør/søn/helligd. 1345,-

en bodyskrubb utenom det vanlige. huden børstes før den skrubbes med en deilig kokos- og 
lavendelskrubb. deretter dryppes forsiktig en varm og nærende melk over hele kroppen. etter en dusj 
avsluttes behandlingen med nærende body balm. 

Effekt: Fjerner døde hudceller, gir silkemyk og glødende hud.

the COOling hOtStOne BOdy FaCial  |  75 min.  |  1495,-  |  lør/søn/helligd. 1645,-

Opplev den sensasjonelle følelsen av varme glatte stener i kombinasjon med en kjølende muskelgele. 
Behandlingen innledes med varme oljer som stille dryppes over bakside ben, rygg, nakke og skuldre. 
Behagelig massasje med varme stener. deretter er det tid for en effektiv ansiktsbehandling, spesielt 
tilpasset deg.

Effekt: løser opp spenninger og stiv muskulatur, reduserer stress og samtidig får du en 
ansiktsbehandling som gir glød til huden.

elemiS

Med prisbelønte spa over hele verden 
behandler elemis over fire millioner mennesker 

årlig. elemis samarbeider bare med de fremste spa-salonger, 
cruiseskip og prestisjefylte firestjerners og femstjerners hoteller. 
Produktene, fasilitetene og det høye servicenivået sikrer den 
optimale spa-opplevelsen for deg som gjest.
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CellutOx arOMa SPa OCean WraP  |  75 min.  |  1495,-  |  lør/søn/helligd. 1645,-

en kraftfull detoxbehandling som renser kroppen fra toksiner og driver ut overflødig væske. 
Behandlingen innledes med tørrskrubb for å øke sirkulasjonen. et spesialserum appliseres på utvalgte 
problemområder og etterfølges av innpakning med sjøgress og marine alger. etter dusj blir du kledd inn i 
folie, slik at din egen kroppsvarme hjelper til med å frakte ut avfallsstoffer. Mens prosessen pågår får du 
ansikts- og hodebunnsmassasje. etter en ny dusj følger lett massasje med utrensende olje og ekstra fokus 
på problemområdene. glem ikke å drikke mye vann i forbindelse med behandlingen, både før og etter. 

Effekt: utrensende, reduserer cellulitter og slankende.
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Voya
ØkologiSk

VOya anti ageing anSiKtSBehandling 
75 min.  |  1645,-  |  lør/søn/helligd. 1795,-

denne revolusjonerende algebehandlingen gir en fantastisk følelse av velvære. i ansiktsbehandlingen 
benytter vi finmalte alger til en mild peeling, for deretter å plassere ny høstede økologiske alger på 
ansiktet. Mens algene utøver sin magi kan du nyte en deilig hodebunnsmassasje. 

legg til en øyebehandling som reduserer hevelser og fine linjer. i din ansiktsbehandling  Kr. 200,-

Effekt: Stimulerer kollagenproduksjon – innehar pro kollagen ekstrakt, strammer opp, mykgjør tørr og 
dehydrert hud, samtidig som synligheten av fine linjer og rynker reduseres. 

VOya KrOPPSinnPaKning  |  75 min.  |  1645,-  |  lør/søn/helligdag 1795,-

Vi benytter ferske algeblader fra den ville atlanterhavskysten til å pakke inn kroppen - innpakningen har en 
sterkt avgiftede effekt, den mykgjør og vekker kroppen til live igjen. Behandlingen starter med en eksfoliering 
med fint knuste alger og fortsetter deretter med at man får herlige varme alger bandasjert rundt hele kroppen, 
så følger en avslappende hodebunnsmassasje mens algene utfører sin spamagi med umiddelbar effekt.

Effekt: avgiftende, slankende og oppstrammende.

luKSuS SKruBB Med alger  |  50 min.  |  1095,-  |  lør/søn/helligdag 1245,-

VOyas peeling med økologisk sertifisert Fucus Vesiculosus tangskrubb er den ultimate nytelse for trøtt 
og livløs hud. antioksidantene i vår mineralrike algepeeling har en utrensende og oppstrammende effekt 
på kropp og hud. Behandlingen inkluderer en avslappende massasje med VOya’s signatur massasjeolje 
“angelicus Serratus” som dufter av sitron, lime, mandarin, patsjuli, basilikum og nellik. Behandlingen 
avsluttes med en påføring av VOyas oppstrammende bodylotion  “Softly does it”. en medium skrubb.

Effekt: avgiftende, mykgjørende og oppstrammende.

VOya er stolte over å være produsent av verdens første spaserie 
som har økologisk sertifiserte alger som base i alle sine produkter. 
alle produktene inneholder håndplukkede alger. 
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arOMa eSSential  |  75 minutter  |  1495,-  |  lør/søn/helligdag 1645,-

avslappende aromatsik behandling som inneholder spesialmasken aromaplasti, samt dypvirkende 
aromaessence serum og kremmaske for din hudtype. 
aromaplasti-masken er 100 % naturlig, en meget effektiv spesialmaske med utvalgte essenser, 
vitaminer. denne legges over kremmasken for din hudtype.

Effekt: gir næring til huden og får huden din til å stråle, gir en fantastisk glød. 

deClÉOr eye treatMent  |  25 minutter  |  595,-  |  lør/søn/helligdag 745,-

en oppløftende behandling for trette øyne, med poser og tørr hud. Behandlingen starter med rens, samt 
maske som gir en umiddelbar lifting-effekt. en avsluttende massasje og drenasje med ampuller for øyepartiet 
gir en frisk og oppstrammende effekt for øyepartiet. 

Effekt: Oppstrammende,reduserer poser og mørke ringer samt gir fuktighet.

decléor
anSikT

deClÉOr benytter svært aktive, dyptvirkende 
og 100% rene aromatiske produkter. det gir 

raske og synlige resultater. i tillegg får du nyte den avslappende og 
velduftende atmosfæren disse populære behandlingene gir. alle 
ansiktsbehandlingene inkluderer rygg- og ansiktsmassasje.
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deClÉOr arOMa WraPS ritualS
Komplett lykke for hele kroppen! disse intensive, men beroligende innpakningene, med massasje og 
bruk av effektive plante- og mineral-ekstrakter møter dagens behov for effekt til kropp og sinn. Begge 
behandlingene begynner med kroppsskrubb og deretter masseres du med en aromatisk balsam for å 
oppnå en strålende, god og frisk hud. Kjernen i denne behandlingen er en spesiell maske som 
inneholder effektive planteekstrakter, valgt i henhold til dine behov, og dette påføres i jevnt lag over hele 
kroppen. deretter pakkes du inn i varmeteppe, slik at de aktive ingrediensene kan absorberes effektivt. 
hjelper som avgiftning og øker blodsirkulasjonen. Mens du er pakket inn i denne varme, trygge, boblen 
får du en deilig hodebunnsmassasje for å lette hodet og tankene. Masken fjernes og huden vil føles ny, 
myk, glatt og forfrisket. Begge disse behandlingene inneholder også en ryggmassasje. 
du kan velge mellom:

Oppløftende  |  75 minutter  |  1495,-  |  lør/søn/helligd. 1645,-
en sirkulasjonsøkende og energivende behandling som passer for alle. Behandlingen løser opp 
muskelspenninger og har en varmende effekt. Kroppen pakkes inn i en blanding som består av 
fruktpudder, planteoljer og planteessenser fra blant annet sort pepper og sypress. huden oppleves 
fløyelsmyk og full av næring etter behandlingen. 

Effekt: Øker sirkulasjonen, letter spenninger og utrensende.

Beroligende  |  50 minutter  |  1195,-  |  lør/søn/helligd. 1345,-
denne behandlingen understreker de meditative og aromatiske egenskapene vanilje-ekstrakt og 
plante essenser fra Vetiver, ylang ylang og tonkabønne har. Perfekt for deg som er tappet for energi eller 
har en dehydrert eller sensitiv hud. Behandlingen avsluttes med at du blir smurt inn i en næringsrik og 
god kroppskrem

Effekt: etterlater huden glødende, silkemyk og revitalisert.

decléor
kropp



24        FarriS Bad Spa-meny      www.farrisbad.no      www.facebook.com/farrisbad      Twitter@FarrisBadSpa



www.farrisbad.no      www.facebook.com/farrisbad      Twitter@FarrisBadSpa      FarriS Bad Spa-meny        25

Sea CreatiOn   |  110  minutter  |  2650,-  |  lør/søn/helligdag 2800,-

Den ultimate luksusopplevelsen for huden med de mest aktive ingredienser!
Opplev havdypets mystikk og fascinerende hemmeligheter i vår ultimate behandling, for deg som ønsker 
det beste av det beste!

Med sine intelligente ingredienser, hentet på 2500 meters dyp, sørger behandlingen for at alle 
nøkkelfunksjoner kommer i balanse. det unike antallet av aktive ingredienser, deriblant grønnalge, 
brunalge, sjøsilke og perleproteiner, arbeider på flere plan. din hud bygges opp og strukturen blir 
gjenopprettet slik at den opprinnelige glød, vitalitet, spenst og smidighet blir regulert. dette er en 
holistisk behandling som kombinerer forskeres ypperste teknologi, vitenskap innen hudforyngelse, med 
sanselige opplevelser av dyp avslapning samt en velgjørende følelse av luksus.

en nyskapende og eksepsjonell ansiktsbehandling hvor vi i tillegg til rens, peeling av ansikt og armer, 
effektfulle masker, også bruker skjell samt varme og kjølige stener. i kombinasjon med Babors 
prisvinnende og unike ansiktsmassasje er dette en behandling du sent vil glemme!

Effekt: dypt avslappende og sanselig følelse av luksus. gjenoppretter hudens funksjoner, gjeninnfører 
fuktighet, styrker og strammer opp. ny vitalitet og glød til din hud.

BaBor
anSikT

tysk serie med over 50 års erfaring innen pleiende 
kosmetikk og personlig hud- og kroppspleie. Babor 

kjennetegnes av seriøsitet og kvalitet. Konsernet har en streng 
kvalitetskontroll som gjelder alle ledd i produksjonen fra råvarer til 
salgsleddene, før produktene endelig når forbrukermarkedet.
Babor-produkter inneholder bl.a. verdenskjente, pleiende ingredienser 
fra kildevann, leire og andre aktive stoffer. Babor Cosmetics spa-
filosofi bygger på en helhetstenkning om kropp og sjel, harmoni og 
balanse, og å gi kunden en opplevelse gjennom naturens kraft.
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hSr deluxe   |  75 minutter  |  1645,-  |  lør/søn/helligdag 1795,-

en luksuriøs behandling for den bevisste kvinne og mann som ønsker å bevare sitt flotte ytre så lenge 
som mulig. Bruk tiden på deg selv, og la oss ta vare på huden din. Ved hjelp av innovative spesialmasker 
som motvirker for tidlig aldring, er dette den ultimate behandlingen innen lifting med langtids effekt. 
huden vil se og føles bedre ut. nøkkelord her, er fasthet, spenst og smidighet i god kombinasjon med 
velvære og nytelse gjennom både hodebunn og ansiktsmassasje. 

hSr deluxe   |  50 minutter  |  1295,-  |  lør/søn/helligdag 1445,-

dette er en supereffektiv behandling med de samme aktive anti-rynkeingrediensene, men kortere i tid. 
istedenfor spesialmaske, bruker vi her en luksuriøs skummaske som effektivt gjenoppretter hudens 
fuktighet og glød. deilig ansikt og hodebunnsmassasje er det dessuten også tid til.. en riktig «quick fix», 
og du blir raskt klar for fest! 

Effekt: Spenst, smidighet, elastisitet, glød og en synlig glattere hud.

dr. BaBOr SKin reneWal  |  50 minutter  |  995,-  |  lør/søn/helligdag 1145,-

Forny og få tilbake din opprinnelige hud. denne utrensende fruktsyre-behandlingen, er perfekt mot 
rynker, pigmentering, acne og problemhud. grundig rens, ansikts-massasje og fruktsyre-maske 
spesialtilpasset for din hud, booster alle hudens vitale egenskaper. huden føles ren og fornyet! 
Babors fruktsyre-behandling anbefales også som en kur.

Effekt: Friskere, jevnere og glattere hud.

Dr Babor – ditt smertefrie alternativ til kosmetisk kirurgi.
Dette er foretrukne behandlinger som motvirker og forbedrer f.eks acne, arr,  
fargeforskjeller og store porer. Demper irritasjoner, avgifter og gir glød.

BaBor
anSikT
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BaBor
kropp

anti Cellulite Behandling  |  50 minutter  |  1195,-  |  lør/søn/helligdag 1345,-

Si farvel til cellulitter!
etter en effektiv skrubb hvor vi fjerner døde hudceller, bandasjeres du på mage, rumpe og lår med wraps, 
dynket i de mest effektive ingredienser som øker fettforbrenning, sirkulasjon, og drenerer overflødig væske i 
kroppen. du vil se en svak eller sterk rødme på huden-litt avhengig av hvor god sirkulasjon du har fra før. etter 
bare 1 behandling vil du oppnå et synlig forbedret resultat med synlig glattere hud og jevnere hudoverflate. Vi 
anbefaler en kur på 6-8 behandlinger for optimalt resultat. hjemmeprodukter anbefales for maksimal effekt.

Effekt: drenerende, avgiftende og oppstrammende.
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arOMaMaSSaSje
er en lett bindevevsmassasje hvor vi bruker eteriske/aromatiske oljer og gir en myk avslappende 
massasje, ved bruk av strykninger og knaing av muskulatur. 
Behandlingen er rolig og har en behagelig jevn flyt.

Effekt: demper lette muskelspenninger og øker sirkulasjon i vevet.

50 minutter  995,-  |  lørdag/søndag/helligdag 1145,-
80 minutter  1495,-  |  lørdag/søndag/helligdag 1645,-
110 minutter  1895,-  |  lørdag/søndag/helligdag 1995,-

KlaSSiSK MaSSaSje
dyp og kraftfull massasje med ulike teknikker tilpasset din kropp.

Effekt: Forbedrer sirkulasjonen og løser opp stive og støle muskler.

50 minutter  995,-  |  lørdag/søndag/helligdag 1145,-
80 minutter  1495,-  |  lørdag/søndag/helligdag 1645,-
110 minutter  1895,-  |  lørdag/søndag/helligdag 1995,-

Vi har også Signatur massasjer som er spesiallaget av våre massasje spesialister. Se s. 9 og 10

maSSaSje
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duo

Duo-behandlinger 
i vår rikholdige spa-meny finner du behandlinger som passer både 
han og henne. unn dere den gode tiden sammen. For tiden dere har 
savnet har også savnet dere. Våre duO behandlinger er spesielt 
tilpasset for to. del tiden med den du er glad i.

Suite FOr tO  |  110 minutter  |  1295,-  |  lør/søn/helligdag 1445,- pr person – én terapeut

For deg og én du bryr deg om.
dere går sammen til behandling og starter med å gi hverandre en velgjørende skrubb. deretter ligger den ene i 
kurbad og slapper av, mens den andre får en herlig ryggmassasje. Så bytter dere plass. Kurbadet gjør huden silkemyk 
og velduftende. Vår massør gir hver av dere effektiv massasje i 25 min som løser opp muskulatur og spenninger i 
rygg, skuldre og nakke. Som avslutning slapper dere av i suiten med frukt, sjokolade og forfriskende drikke.

Effekt: avslappende, løser opp mukelaturen, næring til huden og tid til din kjære.

Flyt Og MaSSaSje FOr tO  |  50 min.  |  895,-  |  lør/søn/helligd. 1045,- pr person – én terapeut

Tid for avslappning.
Miksen mellom float og massasje er optimal for å løse opp spenning og gi den gode avslappende effekten for 
kroppen. her er dere i samme rom hvor den ene begynner med massasjen der vår massør gir en god og 
effektiv behandling som løser opp muskulatur og spenninger i rygg, skuldre og nakke. den andre vil samtidig bli 
pakket inn i myke håndklær og senkes ned i vår herlige avslappende float. etter 25 minutter bytter dere plass.  

Effekt: Beroligende, løser opp muskulatur, avslappende

haMaM FOr tO  |  50 minutter  |  1095,-  |  lør/søn/helligdag 1245,- pr person – to terapeuter

Opplev ekte tyrkisk Hamam sammen!
her vil dere ha hamamet for dere selv med hver deres hamam mester som gir en total autentisk 
opplevelse. dere starter i hamamets damp bastu. deretter blir dere skrubbet over hele kroppen før dere 
videre blir vasket med mykt varmt skum og en lett deilig skummassasje. en varm, dyp og ren 
kroppsskrubb forynger deres ytre og gir huden renset, men myk og silkeaktig følelse. her avslutter dere i 
hamamen, med te og autentisk sukkertøy med tradisjonell musikk i rommet og følelse i kroppen. 

Effekt: Fjerner døde hudceller, myk og silkeaktig hud.
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dreaM Bath  |  45 minutter  |  595,-  |  lør/søn/helligdag 745,- pr person

Kurbad for to. 
her disponerer dere vårt fantastiske dream bath. dere starter med å gi hverandre en velgjørende 
skrubb, for så å stige ned i det herlige badet vi har klargjort. det er behagelig og virker avslappende på 
muskler og ledd. Spenninger og stress fordrives. det blir servert frisk frukt og forfriskende drikke. en 
perfekt ramme for dere som vil ta ekstra vare på hverandre. 

Velg mellom: 
Vitaminrik – Skin Nourishing Milk Bath 
essensen i Kleopatras baderituale med melkeproteiner, nærende vitaminer, aminosyrer og mineraler. 
naturlig kollagen fra havreekstrakt og japansk kameliaolje trenger inn i huden og gjør den myk og smidig.

Avgiftende Alge bad – VOyas detox algebad med økologiske alger. Synk ned i et bad med de reneste 
alger, høstet for hånd på irlands ville, urørte atlanterhavskyst. denne behandlingen beroliger musklene, 
lindrer smerter og plager samt øker hudens regenerering og cellefornyelse samtidig som den bekjemper for 
tidlig aldring. lindrer psoriasis, eksem samt svært tørr hud.

rhaSSOul deluxe   |  45  minutter  |  745,-  |  lør/søn/helligdag 895,- pr person 

deres deluxe-rhassoul opplevelse begynner i et privat dampbad under romantisk stjernehimmel. dere 
starter med å smøre hverandre inn med leire og lar steamen øke leirens effekt. Skrubb hverandre inn 
med en deilig grov havsalts skrubb. deretter kommer en tropisk regndusj. dere avslutter med en 
pleiende og nærende kroppsolje. det perfekte rituale å dele med din partner eller gode venner - 
etterlater huden og sjelen strålende og fornyet.

Effekt: gir næring, fuktighet og glatt, myk hud.

rhaSSOul   |  45  minutter  |  595,-  |  lør/søn/helligdag 745,- pr person 

dere starter med å smøre hverandre inn med leire og setter dere inn i rhassoulen og la steamen øke 
leirens effekt mens dere slapper av under vår vakre, skiftende stjernehimmel med behagelig musikk. 
Skrubb hverandre med en deilig og grov havsaltskrubb mens dere sitter i steamen. det hele avsluttes 
med en kraftig tropisk regndusj.

Effekt: gir næring og en glatt og myk hud.
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Bildet er fra rhassoul
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Bildet er fra hammam
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SpeSiali-
TeTer

KOngenS haMaM  |  50 minutter  |  1195,-  |  lør/søn/helligdag 1345,-

På sporet av en tapt tid
du starter i hamamets damp badstu. hvilende og helt avslappet, på en stor oppvarmet larvikitt plate 
skrubber terapeuten hele kroppen din med en utvalgt skrubb hanske som effektivt skrubber av døde 
hudceller og renser huden, samtidig som det er avslappende og godt. Varm såpeskum og skummassasje, 
hårvask, hode massasje, samt hånd og fot massasje gjør at en føler seg som konge fra svunnen tid.

Effekt: Forynger huden og er styrkende for slitne muskler.

drOnningenS haMaM   |  50  minutter  |  1195,-  |  lør/søn/helligdag 1345,-

Gjenoppdaget Tradisjon
under sultanens tid skulle tilkomne bruder bli skjemmet bort i timevis i de ulike kamrene i hamamen, 
helt dedikert til jakten på personlig skjønnhet. denne unike hamam behandlingen består av at du starter 
i hamamets damp badstu for å mykgjøre & fukte huden.  
Myk og behagelig Kroppsskrubb gir plass til ny frisk glødende hud. Påfølgende såpevask med aromatisk 
varm såpeskum med massasje av hode, hender og føtter gjør at dette er en behandling som er en 
dronning verdig!

Effekt: Fjerner dødehudceller og gir en myk silkeaktig følelse.

HAMAM
en oase av damp, vask og skum 
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dry FlOat   |  20  minutter  |  295,-

Inntyllet i kun myke håndklær, hviler du flytende og vektløs – uten å bli våt.
På kun 20 min får du en avslappende opplevelse som kan tilsvare flere timers søvn. du kan ta dry float alene 
eller som duo-behandling. Passer utmerket før eller etter massasje, kurbad, rhassoul eller andre behandlinger. 

Effekt: Beroligende, avslappende og energigivende.

KurBad   |  45  minutter  |  595,-  |  lør/søn/helligdag 745,-

Et varmt bad har mange gode virkninger. 
Kurbad øker blodsirkulasjonen og hjelper kroppen med å skille ut avfallsstoffer. det er behagelig, virker 
avslappende på muskler og ledd, slik at spenninger og stress fordrives. alle kurbad innledes med en 
deilig, grov havsaltskrubb som du selv påfører. Velg mellom:

Vitaminrik – Skin Nourishing Milk Bath 
essensen i Kleopatras baderituale, med melkeproteiner rike på nærende vitaminer, aminosyrer og 
mineraler. naturlig kollagen fra havreekstrakt og japansk kameliaolje. trenger inn i huden og gir vitaminer 
og næring. huden blir myk og får en fin glød.

Oppfriskende – Detox Ocean Bath 
dette er en virkningsfull blanding av avgiftende ekstrakter fra alger og rene, essensielle oljer med 
helsebringende egenskaper fra einer og sitron. den kraftfulle kombinasjonen bidrar til å redusere cellulitter 
og bekjemper opphoping av avfallstoffer.

dr. christian lund holm fattet tidlig 
interesse for det mineralholdige 

kildevannet som virvlet opp. han ble 
badets grunnlegger. josefinekilden fikk 

sitt navn etter hans kone.
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din Tid

drØMMedag  |  3 timer  |  2650,-  |  lør/søn/helligdag 2800,-

nyt noen timer for deg selv der du får full pleie fra topp til tå. terapeuten starter med en avgiftede 
kroppskrubb og fortsetter deretter med en kroppsinnpakning og ansiktsbehandling. Mens du ligger 
innpakket får du en avslappende hodebunnsmassasje. det hele avsluttes med et fotbad hvor du får 
servert en deilig utrensende te. 

Effekt: avgiftende, oppstrammende, slankende og hudfornyende. 

ShellaC Med Mini ManiCure  |  50 minutter  |  895,-  |  lør/søn/helligdag 1045,-

Verdens første hybride neglelakk, null tørketid. holder opp til 14 dager! ingen riper eller avskalling bare 
superhøy glans.

ManiKyr Og PediKyr
Spa manikyr 50 minutter 795,- | lørdag/søndag/helligdag 945,-
Spa pedikyr 50 minutter 795,- | lørdag/søndag/helligdag 945,-
Spa manikyr/Pedikyr m/lakk  75 minutter 1045,- | lørdag/søndag/helligdag 1145,-

en dag på spa egner seg godt som presang til de fleste. hva 
med å gi bort en gave til noen som trenger litt tid til å pleie 
seg selv? terapeuten starter med en konsultasjon  og gir 
gode råd underveis slik at man kan fortsette å ta vare på seg 
selv etter oppholdet er ferdig.
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hårFjerning
legger, lår eller rygg  450,-
Bikini  400,-
arm, armhule eller bryst  450,-
Overleppe/hake  175,- |  Bookes kun sammen med ansiktsbehandling

Farging aV ViPPer Og Bryn M/Mini anSiKtSBehandling 
50 minutter  |  995,-  |  lør/søn/helligdag 1145,-

rens, peeling, ansiktmaske. Farging av vipper og bryn. Korrigering av bryn og avsluttende krem.

Effekt: Fuktighetsgivende, nærende samt perfekte vipper og bryn.

gamle Farris Bad benyttet flere 
naturressurser, deriblant dronning mauds 

kilde. Vannets beskaffenhet tilhørte de 
alkaliske koksalt-kildene, og ble anvendt til 

ulike helsebringende formål.
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SMaK aV SPa  |  25 minutter  |  595,-pr person  |  lør/søn/helligdag 745,-

ypperlig for større grupper! la hele gruppen få nyte en behandling i kabinett. Våre 25 minutters 
behandlinger vil gi deltakerne en avslappende og god smak av SPa. Velg en av disse behandlingene:

Kroppsskrubb 
aromamassasje 
Klassisk massasje
rygg+nakkemassasje 
ekspress ansikt 
hodebunnsmassasje

haMaM  |  10 personer pr time/12 minutter pr person  |  395,-pr person  |  lør/søn/helligdag 545,-

Minimum 10 personer.
En liten smak av ekte tyrkisk hamam, en velgjørende og tradisjonell spa-opplevelse.
du starter i hamamets steambadstu. deretter blir du skrubbet og renset med mykt skum og en lett 
skummassasje. en varm, dyp og ren kroppsskrubb forynger ditt ytre og gir huden en renset, men myk 
og silkeaktig følelse. 

gruppe

GRUPPEAKTIVITETER
Besøker du Farris Bad med jobb, konferanse eller en gruppe venner 
så tilbyr vi aktiviteter som er tilpasset en spa-opplevelse i felleskap. 
tiden du deler med andre er viktig. Våre terapeuter gir informasjon i 
forkant, under seansen og i etterkant. dette for at dere skal få gleden 
av å dele den gode opplevelsen sammen.

Spa-avdelingen ønsker alle konferansegjester velkommen ved 
møtestart med en spa-reminder. Spa-reminder er en oppfriskende 
start på dagen som skjerper konsentrasjonen.
husk å forhåndsbestille gruppeaktiviteter.
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ny energi  |  1-3,5 timer /12 minutter pr person  |  280,- pr person

Fra 10-80 personer, maks 7 personer kan masseres om gangen.
Vi tar med massasjestoler inn i konferanserommet, på stranden eller i pausearealet.
etter en lang dag med møter gir en massasje ny energi til resten av dagen. 

yOga/MeditaSjOn/aquagyM  |  50 minutter  |  195,- pr person

Minimum 10 personer.
en time der vi lærer å sette kroppen, sinnet og sjelen i balanse. hjelper deg å øke energinivået og løse 
opp spente muskler. gir et rolig, fokusert sinn og en sterk og smidig kropp. 

ParFyMeKurS  |  1,5-2 timer  |  350,- pr person

Minimum 10 personer

Ta steget inn i parfymørens aromatiske verden!
å lage egne parfymeblandinger med eteriske oljer er en behagelig, spennende og fascinerende oppgave. 
når du først har begynt, er mulighetene enorme og det er kun din nese og deg selv som setter grenser 
for hva som skal blandes. Slipp din fantasi og nese fri!
iløpet av dette kurset vil du bli bedre kjent med din nese og det å ta valg og kjenne forskjell på dufter og 
aromaer. du vil lære om hvordan man skiller dufter fra hverandre samt hvordan du komponerer en 
parfyme. ett kurs hvor du utfordrer din nese på en ny, festlig og sosial måte!
du får med deg din unike parfyme med hjem etter kurset!

Badstu er mer enn velvære. det øker 
blodsirkulasjonen, letter blodtrykket, renser huden, 

forbedrer respirasjonssystemet, lindrer revmatisme og 
løser opp stiv muskulatur. Våre anbefalinger vil gi deg 

maksimalt utbytte av din badstueopplevelse. 
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MeSterenS SaunaguSS  |  50 minutter  |  195,- pr person

Minimum 10 personer.
Vår Saunaguss-mester gjør badstuopplevelsen til et høydepunkt. Mesteren heller vann og eteriske oljer 
på ovnen samtidig som han forteller om oljenes virkning. dette er en fremragende måte å rense kroppen 
på da det foregår gjennom kroppens største organ – huden. Skiftet mellom kulde og varme er en av de 
eldste og enkleste terapiformer innenfor velvære. Sosialt, lærerikt og helsebringende. avluttes med 
havsbad og diplom til alle deltakerne. 

PePPerMint-BlaSt  |  50 minutter  |  245,- pr. person

Minimum 10 personer.
en forfriskende saunaguss. Kjenn Peppermynten`s kjølende egenskaper. en guss  som setter dine 
følelser i sving. Kjenn en herlig lett kjølende fornemmelse i en 80 grader varm badstue, føl det på huden, 
føl den gjennom nesen, en spirituell og fysisk oppkvikker. en ypperlig opplevelse for deg som vil holde 
litt lenger i en badstue.

SØt SOM hOnning 50 min 245,- pr. person

Minimum 10 personer.
en næringsrik saunaguss.  honning er søt, gir næring og lukter godt. Smør deg inn i denne deilige 
materie og kjenn at du blir både søtere og ikke minst mye varmere. honning har en fantastisk effekt på 
økt svette utskillelse  og bedrer hudens elastitet.



46        FarriS Bad Spa-meny      www.farrisbad.no      www.facebook.com/farrisbad      Twitter@FarrisBadSpa

herbal bath



den katolske presten sebastian Kneipp ble 
verdensberømt da han på 1800-tallet kurerte 
sin egen tuberkulose. Vannkuren er fortsatt i 
bruk i dag. Ved å skifte mellom det kalde og 

det varme øker blodsirkulasjonen og 
immunforsvaret. Badstuopplevelsen blir mer 
intens på denne måten. derfor har vi også 
isdusj, isfontene, kaldkulp og forfriskende 

havsbad i vår spa-avdeling. 
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DIn DaG  |  1395,- pr person

Ta vare på deg selv med din egen dag.
Inkluderer: inngang til spa avdelingen, 
50 min. valgfri spa behandling, spa-lunsj, 
badekåpe og tøfler.

Gjelder mandag - torsdag.


