


sparitualen
Din kropp kommer att tacka dig för att du gör vår sparitual. 
För att du ska få ut mesta möjliga har vi gjort upp en lämp-
lig ordning i vilken du genomför ritualen. Du kommer att få 
sjunka ner i varma källor, sträcka ut dig i bastun och chocka 
kroppen med en kalldusch. Bland mycket annat. 

Med dig får du ett antal utvalda produkter från det läckra  
New York-märket Bliss. Ritualen tar ungefär en timma att 
genomföra, se till att ge dig själv gott om tid att njuta av 
varje moment. Och om du har några som helst frågor finns 
våra spavärdar till hands för att guida dig. Njut nu av en 
välgörande ritual! 

ritualen
1. Wellnesspoolen
Kliv ner i den trettiotvågradiga wellnesspoolen och låt 
 jetströmmarna och massagemunstycken se till att du 
 kommer ner i varv.

Wellnesspoolen är vår stora pool inomhus, vid spareceptionen.

2. Jacuzzi
När du går genom rondelldörren kommer du ut på terrassen 
där du slinker ner i vår ännu lite varmare jacuzzi. I 38 graders 
behaglig värme låter du dig omslutas av välgörande  bubblor 
som får igång din cirkulation. På glasväggen mittemot 
 jacuzzin finns en grön startknapp.

3. Varm utomhuskälla
Sjunk ner i den stilla utomhuskällan och blicka ut över havet. 
När du sänker ner axlarna under vattenytan brukar även 
själen pusta ut.

4. Sanarium 10 min
Sätt dig på översta laven och låt värmen förvandla stress 
och spänningar till pärlande svettdroppar. 

5. Stjärnrummet 5 min
Utanför sanariumet hittar du vårt stjärnrum. Slå dig ned här 
en stund för eftersvettning.

6. Caldarium, 10 min
Här njuter du bäst genom att slå dig ned direkt på de 
 keramiska bänkarna, utan handduk. Vattenångorna 
kommer att rena och rensa luftvägarna och snart är det 
dags för den första produkten. Skrubba hela kroppen med 
 peelingkrämen och fortsätt sedan med ansiktspeelingen 
som innehåller exfolierande mikropärlor.  
Duscha av dig produkterna.

Spola gärna bort peelingen från duschutrymmet så att det 
är fint när nästa gäst kommer!

7. Kneipphinken 10 sek
Utanför Laconiumet hittar du kneipphinken. I Sverige har vi 
en mer än hundra år gammal tradition av att ge kroppen en 
uppfriskande kalldusch efter bastuvärmen. Dra i snöret och 
8-gradigt vatten sätter full fart på din cirkulation.

8. Bluewater fall 5 min
Gå in i vår tropiska dusch, Bluewater fall, och låt 
 vattnet skölja bort tunga tankar – om du har några kvar. 
 Schamponera håret, applicera inpackningen men skölj 
inte ur den. Inpackningen ska få verka i Laconium.

9. Laconium 10 min
Ta fram ditt fotbad och fyll det med vatten. Slå dig ned 
på den keramiska bänken, sätt fötterna i fotbadet och 
applicera ansiktsmasken som ger fukt, energi och lyster. 
Ta fram fotscruben och massera fötterna lena. Skölj av 
peelingen i fotbadet.

Vatten får du från kranen vid kneipphinken.

10. Avslutning 5 min
Duscha av dig inpackningen från håret och masken från 
ansiktet. Torka av huden och avsluta med att massera 
in fukt- och näringsgivande Body Butter på kroppen. 
 Applicera även ansiktskrämen.

Fotbadet häller du ut i duschen under kneipphinken.

Alla Bliss produkter finns att köpa i vår spa-shop. 



prislista
Kroppspeeling Bliss Soap´n scrub ............................295:-

Ansiktspeeling Bliss Micromagic ..............................495:-

Shampoo Goldwell ....................................................179:-

Inpackning Goldwell ..................................................179:-

Fotrengöring Bliss Fabulous foaming wash ............195:-

Fotscrub Bliss Hot salt scrub .....................................345:-

Ansiktsmask Multi-face-ed clay mask.......................445:-

Body Butter ................................................................295:-

Ansiktskräm Bliss Triple oxygen  
+c energizing cream ..................................................495:-

Vid köp av två produkter från sparitualen får du 15 % rabatt.

sparitualen 60-70 min, 195 kr
Slappna av med en rogivande sparitual och låt dig guidas 
genom flera välgörande, energigivande och djupgående 
steg som ger din kropp förnyad vitalitet och harmoni. 
I ritualen slussas du mellan bastu och bad varvat med 
 fotbad, fotscrub, body peeling, ansiktspeeling, ansiktsmask, 
 ansikts kräm, schampo, hårinpackning, body butter.  
I  ritualen ingår produkter från Bliss.

     @bluewater.stenungsbaden


