Husets wellnessbehandlinger
Livsnyder behandling for 2
Luksus livsnyderbehandling for 2, ved 2 behandlere
Spaforkælelse for 2, ved 2 behandlere
Relax & Moisturize for 2, ved 2 behandlere
Ultimativ luksus forkælelse for 2, ved 2 behandlere
Chokolade behandling for 1 el. 2 personer
Relax & Renew for 1 el. 2 personer
Balance & Revitalize for 1 el. 2 personer
Ultimativ top til tå forkælelse for 1 pers.
Gravid forkælelses stund
Urteindpakning med massage
Kropspeeling med urter
Dybderens af ryg inkl. maske
Detox Sea Wrap
Spa ritual for 2-3 pers. – gør det selv. Pris pr. person

135 min.
150 min.
90 min.
90 min.
200 min.
120 min.
90 min.
90 min.
180 min.
120 min.
60 min.
45 min.
45 min.
90 min.
90 min.

2895.3695.2295.2395.4295.1795/3590.1195/2390.1195/2390.1995.1295.695.575.575.1195.525.-

Massage
Klassisk/velvære massage
30/60/90 min.
375/675/995.Massage for 2, på brikse ved siden af hinanden
30/60/90 min. 750/1350/1990.Mummy to be massage
60 min.
675.Hot Stone massage
75 min.
945.Klassisk ryg- og skulder massage/Kropsmassage bagsiden 30 min.
375.Østens urteboldsmassage
60 min.
925.Back & feet - fodbad, peeling, fodmass. og kropsmassage
60 min.
695.Back & feet – for 2 personer
60 min.
1390.Kranio Sakral Terapi
60 min.
675.Kranio Sakral Terapi inkl. 30 min. massage
90 min.
995.Ansigt
Pure Nature klassisk ansigtsbehandling
60 min.
Pure Nature purifying ansigtsbehandling
90 min.
Pure Nature luksus ansigtsbehandling
100 min.
Pañpuri luksus ansigtsbehandling med urtebolde
100 min.
Amazing Space ansigtsbehandlinger fra pris
30-110 min.
Jewelstone massage, tilkøb til ansigtsbeh.
20 min.
Lux ansigts- og hovedbundsmassage, inkl. rens & peeling
30 min.
DermaOxy oxygenlift beh. (6 beh. som kur, 1 beh. Gratis) 60 min.
Ansigtsbehandling for unge inkl. evt. dybderens
45 min.
Ekstra luksus – se mange flere på www.purenature.dk
Aroma Spa bade, kun i forb. m. behandling, (2 pers. 350,-) 25 min.
Ekstra massage af fødder, hænder, ansigt/nakke eller
hovedbund i forb.m. ansigtsbeh. eller kropsbeh.
10 min.
Mini fodkur i forbindelse med anden behandling
15 min.

695.875.1045.1145.485.250.395.745.495.250.100.150.-

Hænder & fødder
Klassisk fodbehandling for 1 person eller 2 pers.
60 min.
595/1190.Fodbehandling med massage af underben, 1 el. 2 pers.
75 min.
695/1390.Luksus fodbeh. med massage & maske, 1 el. 2 pers.
90 min.
795/1590.Fodbeh. inkl. 30 min kropsmassage, 1 el. 2 pers.
90 min.
925/1850.Fodmassage med fodbad og fodpeeling
30 min.
395.Håndkur
45 min.
495.Luksus håndkur
60 min.
595.Hårfjerning, Polterabend, Make-up kursus, Spec. events - Se mere på vores hjemmeside…
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Husets frisørbehandlinger
Dameklip med vask, hovedbundsmassage & føn
Dameklip med vask, hovedbundsmassage & føn, i forb. med farve
Damestudsning uden vask, f.eks. ved tilretning efter hårtab
fra
Luksus dameklip med vask, føn, hårkur, hovedbunds-/nakkemassage & fodkur
Herreklip med vask, hovedbundsmassage og evt. retning af skæg og bryn
Luksus herreklip med vask, føn, hovedbunds-/nakkemassage & fodkur
Teen drengeklip 11-14 år m. vask, hovedbundsmassage & føn
Teen pigeklip 11-14 år m. vask, hovedbundsmassage & føn
Pandehår er gratis, hvis du i forvejen er kunde hos Pure Nature
Farvning
Helfarve, kort hår inkl. fodkur
Helfarve, mellem hår inkl. fodkur
Helfarve, langt hår inkl. fodkur
Bundfarve op til 5 cm. inkl. fodkur

499.399.175.699.399.499.399.399.-

649.749.849.579.-

Reflekser, kort hår inkl. fodkur
En farve/flere farver
Reflekser, mellem hår inkl. fodkur
En farve/flere farver
Reflekser, langt hår inkl. fodkur
En farve/flere farver
Reparation af refleks (skilning + nakke) inkl. fodkur, fra

849/949.949/1049.1049/1149.799.-

Helfarve med refleks kort hår inkl. fodkur, fra
Helfarve med refleks på toppen, mellem hår inkl. fodkur, fra
Helfarve med refleks på toppen, langt hår inkl. fodkur, fra

799.899.999.-

Opsætning & setting
Vask & føn (styling uden opsætning)
Opsætning efter eget valg, fra
Brude opsætning inkl. ekstra tid forinden til snak om opsætningen, fra
Konfirmand opsætning inkl. ekstra tid forinden til snak om opsætningen, fra

399.450.750.550.-

Ekstra
Quick make-up
Fest/aften make-up
Fest/aften make-up i forbindelse med opsætning
Brude make-up inkl. prøve make-up
Kurbehandling som tillæg til klip eller farve
Farvning af vipper el. bryn i forbindelse med anden behandling
Retning af bryn, fra pris
Farvning af både vipper og bryn, inkl. retning af bryn
Farvning af både vipper og bryn inkl. ret, i forb. med anden behandling

150.250.195.595.150.95.95.195.150.-

Alle klipninger er inkl. vask, conditioner & føn.
Til alle behandlinger, følger en hovedbundsmassage, imens conditioneren til din
hårtype arbejder og blødgører dit hår og hovedbund.
Farvninger & hårkur behandlinger: Alle er inkl. fodbad med Pañpuri fodbadesalt,
hvor dine fødder som afslutning bliver indsmurt i en skøn fodcreme.
Behandlinger i kategorien opsætning og klip af pandehår, kan ikke bookes
online. Ring venligst for at bestille tid.
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