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SPA
Behandlinger

Som første norske SPA kan vi presentere  konseptet 
“ Worlds beauty rituals” hvor de beste massasjer og velværetradisjoner fra en 
hel verden er samlet. Ritualene bygger på stedets tradisjoner og produktene 
i behandlingene gjenspeiler de lokale naturressursene.
Behandlingene og produktene er resultatet av belgieren 
Luc Andrè Delacuvellerie 7 år lange reise. På sin vei har han latt seg inspirere 
av de mange og særegne behandlinger verden over.
Det er med stolhet vi kan presentere disse fantastiske behandlingene  som 
tidligere bare har vært å finne på de største og mest annerkjente SPA i 
europa.

Meld deg på - vi tar deg med på reisen!

SPA

Alle som tar SPA-behandling 
hos oss har fri tilgang til 
relaxavdeling med boblebad, 
tørrbadstu, dampbadstu etc.

Kom derfor i god tid slik at du 
kan benytte deg av dette før 
behandling.
Du vil få utlevert badekåpe 
og tøffler hos oss når du 
kommer. 
Når det er tid for behandling 
kan du gå direkte fra relax-
avdelingen og inn til oss. 
Bruk gjerne de siste 
minuttene til å slappe av og 
ta noe drikke i vår salong.

VELKOMMEN!
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Hawaii Filippinene

Indonesia

Marokko

Madagaskar

Brasil

En verden - mange opplevelser



Lomi-Lomi massasje
Ylang-Ylang blomstAppelsin og Lime

Frangipani

Philipinsk ritual
En solfylt gourmet 
behandling hvor 
palmene på stranden og 
skjellene i havet er de 
viktigste ingrediensene.
En mild scrub ideell for sensitiv hud, 
kremet wrap og massasjeolje basert 
på grønn kokos.
Massasjen er med ekte tiger-musling 
skjell fra filipinene som er varmet opp 
for å virke dypt i muskelaturen og gir 
fantastisk velbehag.

En komplett spa-behandling i tre 
stadier (peeling, innpakning og mas-
sasje) som varer ca 2 timer. 10 min.

Hawaii ritual
Fordyp deg i et hav av lykke og velvære, forsiktig 
rystet av duftene av tre dyrebare blomster (fran-
gipani, ylang-ylang og appelsinblomst), og la 
bølgene fra Hawaii bære deg bort. 

Massasjen er den tradisjonsrike Lomi-Lomi som 
har vært brukt i generasjoner på Hawaii.

En komplett spa-behandling i tre stadier (peeling, innpakning og massasje) 
varer ca 2 timer. 30 min.

SPA
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Massasje med varme muslingskjell
Grønn kokosoljeVanilje bønner



Kanel

SPA

Indonesisk ritual
Vår indonesiske Spa 
Ritual lar deg 
gjenoppdage de 
varme dufter av Asia 
(mandarin, karri, kardemomme), som 
tar deg med på en omsorgsfull  reise 
på øya gjennom hele behandlingen.
Balinesisk massasje  strekker seg 
tilbake til massasjens store 
opprinnelse, med Indierne og deres 
praktisering av Ayurveda, og 
kineserne, med sin tradisjonelle 
medisin.

En komplett spa-behandling i tre 
stadier (peeling, innpakning og mas-
sasje) varer ca 2 timer. 15 min.

Merzouga ritual
Vår “Gentle Merzouga”  Spa Ritual vil åpne dørene til 
Marokko, et storslått og mystisk sted, og en av 
bærebjelkene i Middelhavet skjønnhet.
Vi tilbyr deg en full kropp og ansikts spa-behandling, 
med en avsluttende orientalsk massasje.
Alle produktene har en ingrediens til felles: argan olje - en sann “flytende 
gull”, rik på umettede fettsyrer og vitamin E.

En komplett spa-behandling i tre stadier (peeling, wrap og massasje), 
inkludert en ansiktsbehandling. 
Total varighet er 2 timer. 30 min.
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Orientalsk massasje
Argan-olje

Mint-te
Mandarin

LimeNyamplung

Balinisisk massasje



Massasje
Behandlinger

Vi kan tilby et bredt utvalg 
av massasjer. Tenk derfor 
gjennom hva du ønsker å 
få ut av massasjen. Har du 
spesielle muskelproblemer 
eller vil du ha en velvære-
massasje?
Kom med dine ønsker når 
du bestiller time, våre 
terapeuter hjelper deg å 
velge.
Få mer ut av massasjen ved 
å kombinere med floating, 
aquamassage eller spajet. 
Disse kombinasjonene 
klargjør kroppen slik at du 
får enda mer ut av selve 
massasjen. I kombinasjon 
med massasje betaler du 
bare halv pris på disse. Vi 
anbefaler deg å prøve dette!

M
assasje
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      Som serfisert fra “A World of oils” er vi forpliktet til 
å bruke tilpassede oljer av høyeste kvalitet i alle våre 
behandlinger!

Tradisjonell afrikansk massasje er en massasje der skjenkes trivsel, med op-
prinnelse i forfedrenes manuelle behandlinger av Afrika. Det er egentlig en 
“balanserende ” massasje, en som gjenoppretter flyten av energi i hele krop-
pen ved å stimulere blokkerte punkter.
Trykket og dyp inntrengning av sheasmør i porene stimulerer den naturlige 
eliminering av toksiner og fett akkumulert av organismen. Bevegelsene som 
brukes under massasjen  (dype faste bevegelser og press på akupunktur-
punkter) stimulerer lymfesystemet og øker  blodsirkulasjonen. 
I tillegg til sin re-balanserende effekt, er afrikansk massasje også en slank-
ende massasje “par excellence”. Derfor anbefales den for behandling av cel-
lulitter og visse muskel-smerter. Den er oppkvikkende og oppstrammende. 

Afrikansk massasje

Oriental massasje er en harmonisk, avslappende massasje som kombinerer 
fordelene med argan olje, Marokkos “flytende gull”, med varmen av 
Middelhavet.
Man arbeider vekselvis på hver side av kroppen med store rolige bevegelser, 
for i neste øyeblikk kraftige og eltende bevegelser - til tider svak og til tider 
dypere. En massasje som lar sinnet flykte til rytmene av Afrikas trommer

Orientalsk massasje

Massasjebalm; “Plenitude of  Sahara”

Shea butter; “Spices from Madagaskar”

50 min.

60 min.



Kombinerer milde forsiktige bevegelser og bestemte uttøyende bevegelser. 
Denne avslappende massasjen lar sinnet få fred og kroppen gir slipp på 
spenninger. Takket være den kremaktige, fine oljen som trenger dypt inn i 
huden, bløtgjør den og gir deg en gjennomgående, avslappende opplev-
else.

Du kan velge mellon 4 forskjellige mas-
sasjelys. 3 avslappende og 1 
oppkvikkende;
“Sweetness from the Orient”  sandeltre, 
appelsin - avslappende
“Charm of Andalusia” sitron,fjellrose og 
vetiver - avslappende
“Pearls of Philippines” kokos - 
avslappende“Rythm og Brazil” 
rosetre,appelsin,copaiba - oppkvikkende

Candle massasje
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Candle massasje er en helkroppsmassasje inkl. mageregion. Det er en avslap-
pende massasje, men har også fokus på å løse opp spenninger. Velg mellom 
avslappende eller oppkvikkende massasjeolje.
         50 min.

Lomi-Lomi massasje

Lomi-Lomi er en kraftig, massiv massasje som havet og rytmisk som en dans 
av bølgene på Hawaii svarte sandstrender - 
til tider myke, i andre øyeblikk kraftige. Den 
balanserer kroppens totale energisystem. 
Lomi-Lomi er ikke bare en tradisjonell og 
ancestral massasje, den faktisk gjenspeiler 
ånden av ALOHA, med en dypere mening 
om  “Gleden av å dele livets energi her og 
nå.” Det er derfor den også kalles “Loving 
Hands”, fordi det krever mye oppmerksom-
het og mye respekt for den personen som 
blir massert.             
       

Balinesisk massasje

Balinesisk massasje er en cocktail fra paradis som 
strekker seg tilbake til de store opprinnelsen asia-
tisk massasje indianerne og deres praktisering av 
Ayurveda, og den kinesiske, med sin tradisjonelle 
medisin.
Kombinasjonen av smidig og innhylle bev-
egelser og dype, toniske bevegelser er det som 
gjør denne massasje teknikken interessant en 
balanse mellom avslapping og vital energi.

15

M
assasje

Olje; Zest of Indochina - mandel,solsikke,lime,grape,mandarin,appelsin

Olje; precious flowers of the Isles - ylang-ylang, grape, frangipani
70 min.

60 min.



M
assasje

 
Steinmassasje
Nakke ,skulder og ryggmassasje inkludert bryst og punktbehandling                                   

Aroma stone
Hel kroppsmassasje inkludert hånd, fot og punktbehandling med varme 
lavasteiner. Gir deg en total avslappning.                                                  
                      80 min.

Massasje med varme stener og lavashell

Varm lavamassasje bringer deg inn i en dyp avspenning, samtidig 
som du får massert stiv og øm muskulatur.Varmen gjør dette til en 
ekstra dyp massasje.Behandlingen passer for alle utenom gravide. 
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Kombinerer milde forsiktige bevegelser og bestemte uttøyende bevegelser. 
Denne avslappende 
massasjen lar sinnet få fred og kroppen gir slipp på spenninger. Takket være 
den kremaktige, fine voksen som trenger dypt inn i huden, bløtgjør den 

og gir deg en gjennomgående, 
avslappende opplevelse.

Lavashell massasje

Filippinsk Lavashells massasje 
Nakke ,skulder  og rygg

20 min

Filippinsk Lavashells massasje 
nakke, skulder, rygg, overarm og  mageregion

50 min
Filippinsk Lavashells massasje 
hel kropp

60 min

Filippinsk Lavashells massasje
nakke, skulder, rygg og overarm

35 min

Olje; “Virgin” aprikos 

Olje;  Organisk Sesam 

Olje;  Organisk Sesam 

Olje;  Organisk Sesam 

Olje;  Organisk Sesam 

Sabai massasje
Fall til ro med eteriske oljer og med en 
svært dyptgående Sabaimassasje. 
Kombinasjonen av massasjen, oljen og
de varme sabaistenene gjør denne 
behandlingen til en fest for krop-
pen.  massasjen er en kombinasjon 
av manuell massasje og bruk av Sabai 
stein   

95 min.Olje; Organisk Argan-olje. 

50 min.



Anticellulitemassasje
Oppstrammende/cellulitt massasje                                        50 min.
Oppstrammende/cellulitt massasje med innslusing      70 min.

M
assasje
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M
assasje
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Hodebunnsmassasje
Avspenningsmassasje for hode
Avspenningsmassasje for hode og ansikt 
                                                                
Champi hodebunnsmassasje-Indisk                         
Massasjen går over øvre del av rygg, hode, nakke,armer  og ansikt. Øker 
sirkulasjonen av spinalvæskerundt hjernen og ryggraden. Behandlingen er 
behagelig og avslappende. God effekt på migrene, nakkesmerter og stress. 

45 min. 
Nakke - skulder - ryggmassasje
Mykner opp stiv muskulatur og øker blodgjennomstrømningen.

20 min. eller 35 min. 

Nakke - skulder - ryggmassasje
Mykner opp stive muskler og passer svært godt for spent muskulatur.
Inkludert bryst og hodebunnsmassasje.        50 min. 
 
Legg-og lårmassasje
Løser opp stive og støle muskler.
Legg, lår og setemuskulatur.          20 min.  

Restless legs
Massasje av fot, legg og lår. Passer spesielt godt for deg
som sliter med urolige bein.          20 min. 

Olje;  Oganisk Argan

Olje;  Sweet almond 

Olje;  Sweet almond 

Olje;  Sweet almond 

Olje;  Heavy legs; jojoba,maccadamia,black cumin,koriander,peppermynte, sitron

10 min.
20 min.

Antistressmassasje
Hel kroppsmassasje. En balanserende og nedstressende lett massasje for deg 
som vil lindre/forebygge stress 

50 min.
 Aromamassasje
Hel kroppsmassasje med lette strykninger og essensielle oljer. Massasjen er 
myk og harmonisk og gir en fullstendig ro.                  50 min.eller 80 min. 
 

Klassisk massasje
Massasje for deg med stive og ømme muskler. Dyp
massasje som løser opp spenninger i muskulaturen.
50 min. eller 80min.                                                                                                                              
Velvet SPA massasje
Virker balanserende og beroligende på nervesystemet. Løser opp 
muskelspenninger, inkl. hodebunn           80 min.
 

 

Olje; Ayurvedisk antistress med patchhouli og peppermynte

Olje; Velg mellom 3 spesialblandede dufter
Sensuality of Comores, Magic from Salvador eller 
Purifier of the blue Nile

Olje; “Virgin” aprikos 
Brasiliansk massasje
En dyp og kraftig massasje som øker sirkualsjonen. Massasjen er svært 
drenerende og passer derfor perfekt for behandling av cellulite og har en 
slankende effekt.           60 min.
Olje; “Magic from Salvador”

Olje; “Anticellulite”



Ansikts
Behandlinger

Vi er opptatt av gode 
resultater - akkurat som du.  
Vi har investert mye i 
kompetanse og utstyr til 
våre ansiktsbehandlinger. 
Vi vil derfor elske å kunne 
hjelpe deg med å få de 
resultatene du ønsker.

Spør oss gjerne om råd 
eller la oss sette opp et 
program for deg.
Ofte kan små forandringer 
gi svært gode resultater.
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A
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Klassisk
En deilig, oppfriskende behandling som inneholder alle momenter i klassisk 
hudpleie. Den gir huden din ny vitalitet og glød.
Dobbelrens, peeling, damp, porerens, massasje  av ansikt, hals, bryst, nakke 
og skuldre, ansiktsmaske, dag og øyenkrem. Inkl. håndmassasje.

Simultan
Ny energi til din hud!
Bygger opp din hud innenfra og øker effekten med opp til 300%.
Problemløsende og forebyggende behandling, perfekt for alle hudtyper. 
Oppstrammende og fuktgivende.
Behandler:
arr, karsprengninger, sensitiv hud, acne/uren hud, tørr hud, rynker, poser 
under øynene, pigmentforstyrrelser og fuktfattig hud.
Består av alle trinn innen klassisk ansiktsbehandling eller face-off (avhengig 
av hudtype) med innslusing av ampulle og gelè med Beauty Tec Sim. 
Inkl. håndmassasje.

Diamant
En særdeles effektiv behandling hvor cellefornyelsen stimuleres og hudens 
spenst, elastisitet og struktur merkbart forbedres allerede etter første gang.
Består av alle trinn innen klassisk ansiktsbehandling eller face off (avhengig 
av hudtype) med diamantslip med ekte diamant. Inkl. håndmassasje.



Livlig hud med kopping
Grå, livløs hud får nytt liv ved bruk av kop-
ping. Den øker blodsirkulasjonen i huden 
og virker rensende da den drenerer bort 
overflødig væske og avfallstoffer. Dobbel-
rens, peeling, damp, porerens, massasje av 
ansikt-hals, bryst, nakke og skuldre, kopping, 
ansiktsmaske, dag og øyenkrem. 
Inkl. håndmassasje.

                                                 

Velvet signatur behandling
En total makeover for huden din med 
diamantslip og simultan behandling. 
Dobbelrens, damp, porerens, slip, 
innslusing av ampulle, massasje/aku-
pressur av ansikt, hals, bryst, nakke og 
skuldre, ansiktsmaske, serum, dag og 
øyenkrem. Inkl. håndmassasje.

Face off-dyprens
Dyprengjøring av huden. Dobbelrens,
peeling, damp, porerens, ansiktsmaske, dag og øyenkrem. 
Inkl. håndmassasje.

Dyprens acne/uren hud
Intensiv dyprengjøring med dobbelrens, peeling, damp, porerens/utklem, 
ansiktsmaske, dag og øyenkrem. Motvirker oppkomst av urenheter. 
Inkl. håndmassasje.

Klassisk aroma velbehag
Nærende og oppstrammende  aromatisk ansiktsbehandling for deg som vil 
ha det lille ekstra. Du får velge en av tre  aromatiske oljer før vi starter med 
ansiktsmassasje etterfulgt av dobbelrens, peeling,  massasje av ansikt, hals, 
bryst, nakke, og skuldre, ansiktsmaske, dag og øyenkrem. 
(uten damp og utklem). Inkl håndmassasje.

Mange baller i luften
Rask “lunsj” behandling bestående av:
Rens, peeling, ansiktsmaske, dag og øyen krem.
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Basic diamantlip 
Behandling med rens, diamantslip, maske, dag og øyenkrem.
(uten damp, utklem og massasje ). 
Brukes også i kurbehandlingene våre (1-2 ganger pr.uke)

Basic Simultan
Behandling med rens, peeling, innslusing av ampulle med Beauty Tec Sim, 
maske, dag og øyenkrem. (uten damp, utklem og massasje).
Brukes også i kurbehandlingene våre (1-2 ganger pr. uke).



Ta godt vare på føttene 
dine. Husk de skal bære 
deg frem gjennom hele 
livet. En fotterapeut kan 
hjelpe deg med å holde 
føttene i topp stand.
Våre fotterapeuter hjelper 
til med problemføtter som 
liktorn, vorter etc. og stell 
av føtter og negler. 

Ønsker du ekstra flotte 
negler i form av fransk 
brisa, lakk eller dekor, så 
hjelper vi deg selvfølgelig 
også med det.

Fot
 Behandlinger
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Fot

Fotterapi - Autorisert fotterapeut
Fotbad, klipp/opprensing av negler, fjerning av hard hud m/skalpell, og fil/
polering av foten. Avsluttende massasje.
Fotterapi -Autorisert fotterapeut 
Fotbad, klipp/opprensing og slip av tykke negler, fjerning av hard hud med 
skalpell, polering av foten og avsluttende massasje.

Vi utfører også behandling av liktorn, fotvorter og nedgrodde negler.                                                                                                                                          

Pedikyr
Lett stell av føttene med fotbad, klipp av negler, og fil/polering av foten. 
Avsluttende massasje.      
Velvets SPA-føtter
Myke føtter med fotbad, fotskrubb-peeling, stell av negler, slip/polering av 
foten, massasje og varmende og mykgjørende parafinvoks.
Parafinbehandling 
Mykgjørende tilleggsbehandling til din pedikyr eller fotterapi                                  
for tørr hud og sprukne hæler. Passer fint for eksem og psoriasis.
 Lakk av negler
Tilleggsbehandling til fotterapi eller pedikyr. Velg mellom farget lakk eller 
fransk lakk (hvit rand).
Dekor i lakk
Pynt opp tå-negl med en blomst eller diamant i lakken. 
Brisa
Pynt opp tåneglene med brisa gelé. Velg mellom frostet, skimmer, farget eller 
fransk gelé med hvit rand.
Denne bahandlingen må taes 1-7 dager etter fotterapi hos oss.



Åpningstider mandag - fredag 10-21 (20), Lørdag 10-16

Timebestilling
Du kan bestille time på vår hjemmeside velvetspa.no

eller på telefon; 69101410




