
VELKOMMEN
TIL

SALT CREEK SPA

Føl stilheden, glem stressen

og lad os tage os af dig.

Synk ned i vores skønne sofaer 

og tag en kaffe eller frokost i caféen.

Forkæl dig med en skøn behandling

af vores dygtige terapeuter.

Velkommen hos os på stranden.

Bonuskort
For hver behandling

eller produkt over et beløb på  
500,- kr. får du et stempel.  

Efter 12 stempler opnår du en bonus  
på 500,- kr., som du kan bruge 

til behandlinger eller produkter.  
Spørg i receptionen.

Bonuskortet er personligt.

ANSIGT
Recover touch
- antioxidantvitaminbehandling
En vidunderlig afslappende ansigtsbehand-
ling, der tilfører din hud masser af fugt, vita-
miner og antioxidanter fra gojibær, samtidig 
med at huden slapper af fra hverdagens 
stress. Rensning, peeling, massage og  
afsluttende creme.
25 min. 445,- kr.

Classic face essential
-klassisk ansigtsbehandling
Har din hud brug for at blive genfugtet, få 
ekstra næring eller blive renset i dybden? 
Vi skræddersyr en ansigts-behandling med 
aktive produkter efter hvordan du oplever 
din hud og hvad den har brug for netop i 
dag. Rensning, hudanalyse, peeling, damp, 
dybderens, ansigtsmassage, plejende maske 
og afsluttende creme.
50 min. 795,- kr.

Sacred nature
-økologisk klassisk ansigtsbehandling
Nyd en økologisk ansigtsbehandling, som 
beskytter og giver næring med ecocertifice-
rede produkter, som indeholder Buritiolie fra 
”livets træ” med livsvigtige fedtsyrer.  
En naturlig ansigtsbehandling, der passer til 
alle hudtyper, selv den allermest følsomme 
- din hud bliver blød og får en øget spænd-
stighed. Rensning, hudanalyse, peeling, 
dybderens, ansigtsmassage, plejende maske 
og afsluttende creme fra sacred nature.
50 min. 795,- kr.

Aromatic beauty touch
-antistressansigtsbehandling
Oplev aromaterapi, når den er bedst!
Eksklusive æteriske olier fra iris, rose og lilje 
giver din hud masser af fugt og et fantastisk 
skær, idet hudens evne til at optage 
syre øges. Total velvære! Rygmassage,  
rensning, peeling, ansigtsmassage og  
plejende maske.
50 min. 795,- kr.

Glorious skin
-antiaging lifting ansigtsbehandling
En effektiv lifting-behandling, som giver  
resultater med det samme, du oplever, at 
din hud får nyt skær, øget spændstighed og 
fasthed. Den eksklusive antiage-behandling 
afsluttes med en liftingmaske til såvel an-
sigt og øjne, som indeholder peptider og al-
ger. Den perfekte askepotbehandling inden 
aften! Rensning, hudanalyse, peeling med 
AHA/C-vitamin, damp, dybderens, plukning 
af bryn, ansigtsmassage, specialmaske, 
øjenmaske samt afsluttende creme. 
80 min. 1095,- kr.

Glorious skin - ekspres ansigtsbehandling
En kort antiage-behandling, som hurtigt fri-
sker din hud op og får dine øjne til at stråle. 
Den unikke specialmaske til ansigtet og 
øjnene plejer både linjer, dæmper poser og 
giver en lifting-effekt. Rensning, specialma-
ske, øjenmaske og afsluttende creme.
25 min. 555,- kr.

Chrono reverser
-Aha/C-vitamin ansigtsbehandling
Din hud bliver ren og frisk med denne mildt 
peelende ansigtsbehandling, som indehol-
der en aktiv kombination af AHA-syrer og  
C-vitamin, der får huden til at stråle samti-
dig med at rynker og linjer glattes ud.  
Passer til alle hudtyper! Rensning, hudana-
lyse, peeling med AHA/C-vitamin, ansigts-
massage, plejende maske og afsluttende 
creme.
50 min. 795,- kr.

AHA/PHA behandlinger
Har du urenheder og hudorme? Vil du have 
en ekstra rensning og opfriskende behand-
ling samt en mere ensartet hudfarve?  
Så er det en Bioline Primalucce AHA/PHA-
behandling, din hud behøver.

Bioline Primalucce 80 min.
En ekstra opfriskende, rensende ansigts-
behandling med AHA/PHA syrer til en hud 
med akne, urenheder, grov hud, pigment-
pletter, tør hud med rynker og linjer.
Syrerne har en exfolierende effekt og øger 
hudens fornyelseproces. Du får en ensartet, 
klar hud med mere skær og spændstighed. 
Rensning, hudanalyse, AHA/PHA-ampul, 
dybderens, serum, plukning af bryn,  
ansigtsmassage, plejende maske og  
afsluttende creme.
80 min. 1095,- kr.

Bioline Primalucce 50 min.
Samme behandling som Bioline Primalucce 
80 min., men uden dybderens og plukning 
af bryn.
50 min. 795,- kr.

Bioline Primalucce 25 min.
En behandling tilpasset til alle med mange 
hudorme, urenheder, tør livløs hud med  
rynker og linjer. Huden aktiveres, bliver ren, 
ser klar ud og får et fint skær. Rensning, 
AHA/PHA-ampul og afsluttende creme.
25 min. 445,- kr.

BAD
Luxury bath
Luksusbad til 1-4 personer med herlige 
aromatiske dufte fra comfort zone duftlys.
Mousserende vin og choklade kan  
forudbestilles for 125,- kr./person
45 min. 495,- kr.

Tranquility - antistress behandling
Stilhed, en velkommen afbrydelse i vores 
stressede hverdag. En antistressbehand-
ling, som påvirker lugtesansen og gør dig 
helt afslappet. I behandlingen får du en 
herlig scrub, afslapningsmassage samt en 
Recover touch ansigtsbehandling.
80 min. 1095,- kr.

Total tranquility - antistress behandling
Stilhed, en velkommen afbrydelse i vores 
stressede hverdag. En antistressbehand-
ling, som begynder med at du stiger ned 
i et varmt bad med duftlys rundt omkring 
dig, der påvirker lugtesansen og gør dig 
helt afslappet. I behandlingen får du en 
herlig scrub, afslapningsmassage samt en 
Recover touch ansigtsbehandling.
20 min. bad + 80 min. 1395,- kr.
*  Anbefales også til gravide

Lushly hand ritual*
En velgørende behandling til tørre hænder
med behov for fugt, næring og velvære.
Scrub, fugtindpakning og afslappende
håndmassage indgår i behandlingen. 
25 min. 445,- kr.

Lushly foot ritual*
En velgørende behandling til fødder med 
behov for fugt, næring og velvære. Scrub,
fugtindpakning og afslappende  
fodmassage indgår i behandlingen. 
25 min. 445,- kr.

Recover touch + lushly hand *
Kombiner med fordel disse to vidunderlige 
behandlinger.
50 min. 795,- kr.

Recover touch + lushly foot *
Kombiner med fordel disse to vidunderlige 
behandlinger.
50 min. 795,- kr.
*  Anbefales også til gravide

Cupping
Dybdegående massage med special-
formede kopper. Cupping er en gammel 
behandlingsmetode og anvendes dagligt 
på sygehuse i Kina. Stimulerer blodomløbet 
i stive, ømme muskler, øger cirkulationen 
i leddene, stimulerer nervesystemet og 
påvirker bindevævet.
Effektiv mod spændinger.
25 min. 595,- kr.

Cupping + dybdegående massage
Her kombinerer vi klassisk massage med 
cupping for at få en maksimal øgning af 
blodomløbet i musklerne. Behandlingen 
er også god mod cellulite, da bindevæv og 
cirkulation stimuleres. Her fokuserer vi på 
ryg og nakke, men tilpasser også massagen 
efter ønsker eller behov.
50 min. 795,- kr.

Akupunktur
Akupunktur er en flere tusind år gammel 
kinesisk lægekunst, som udøves over 
hele verden. Akupunktur er en accepteret 
behandlingsform med nåle mod bl.a. smerte 
og sygdom. Anbefales i kombination med 
Tuina massage.
25 min. 595,- kr.

TANDBLEGNING
Brilliant smile klinik blegning
Tandblegning med den meget populære 
metode Brilliant Smile udføres af certifi-
cerede tandblegere og tager ca. to timer, 
tænderne blæses og misfarvninger på 
overfladen fjernes, samt tænderne pudses 
og poleres, alt dette imens du nyder vores 
smukke spamiljø. Vi kan også forsegle dine 
tænder med NanoSeal, som betyder, at dine 
tænder beskyttes mod misfarvninger i op til 
et år, og du kan spise og drikke, hvad du vil 
straks efter blegningen.
Tandblegning  2900,- kr. 
Tandblegning + NanoSeal  3295,- kr.

Brilliant smile touch-up blegning
Touch-up er en ny blegningsmetode fra 
Brilliant Smile. Touch-up er en skånsom 
metode, som bygger på kurbehandling med 
3-5 behandlinger med 1-2 behandlinger om 
ugen. Dine tænder bleges successivt på en 
yderst mild og skånsom måde. Der findes 
2 varianter, 20 minutters blegning for dem, 
der har mindre misfarvninger og 40 minutter 
for dem, der har flere misfarvninger eller 
ønsker mere effekt. Blegningen kan genta-
ges hver 3-6 måned for at bevare resultatet. 
Metoden egner sig også til dig, der tidligere 
har bleget tænderne med en anden metode, 
og ønsker et bedre resultatet eller til dig, 
som vil vedligeholde allerede hvide tænder 
regelmæssigt, så misfarvninger pga. alder, 
te eller kaffe modvirkes. 
395,- kr. pr. person  
345,- kr. pr. person ved reservation til 2 
personer.

ØVRIGT
Farvning
Vipper og bryn, inkl. formning 345,- kr.
I kombination med valgfri ansigtsbehand-
ling (ikke recover touch & aromatic beauty 
touch) 195,- kr.
Bryn (inkl. formning) eller vipper 245,- kr.
Kun formning 120,- kr.

Make up
Hverdag 30 min. 300,- kr.
Fest 45 min. 500,- kr.
Brud inkl. prøve make up 795,- kr.
Kom usminket.

Voksning
Halve ben 30 min. 325,- kr.
Hele ben inkl. bikini 60 min. 625,- kr.
Bikini 15 min. 300,- kr.
Axil 30 min. 300,- kr.
Ryg 30 min. 325,- kr. 
Overlæbe 15 min. 300,- kr.

MASSAGE
Afslapningsmassage
En blød og afstressende massage, der får 
din krop og muskler til at slappe af. 
Ryg, nakke og skuldre 25 min. 445,- kr.
Helkrop 50 min. 795,- kr.

Sacred nature økologisk 
afslapningsmassage
En afslappende og blødgørende helkrops-
massage, som plejer din hud. Den 100 % 
økologiske jojoba- og buritiolie, vi masserer 
med, giver masser af næring, og indeholder 
kraftfulde antioxidanter, som  
beskytter huden. 
Ryg, nakke og skuldre 25 min. 550,- kr.
Helkrop 50 min. 850,- kr.

Dybdegående massage
Håndfast og dybdegående massage, som 
øger blodcirkulationen og forbedrer iltnin-
gen af muskulaturen. Dette forbedrer også 
stofskiftet i musklerne.
Ryg, nakke og skuldre 25 min. 445,- kr.
Helkrop 50 min. 795,- kr.

Hot stone massage
Hot stone massage er en holistisk behand-
ling, hvor vi anvender varme lavasten. 
Stenenes varmende effekt forstærker 
og øger massagens evne til at reducere 
spændinger. 
Helkrop 45 min. 750,- kr.

Hot stone + dybdegående massage
Dybdegående massage som kombineres 
med varme lavasten. Gør den dybdegående 
massage til en skøn oplevelse. Her fokuse-
rer vi på ryg og nakke.
45 min. 750,- kr.

Tuina massage
En kinesisk medicinsk massage, hvor man 
kombinerer en unik massageteknik med 
akupressur.
Ryg, nakke og skuldre 25 min. 445,- kr.
Helkrop 50 min. 795,- kr.

KROP
Detoxifying mud - detox lerindpakning
En virkelig detox, en skøn lerindpakning, 
der er udrensende og giver en ren og frisk 
fornemmelse. Brunalger og æteriske olier 
øger mikrocirkulationen og afgifter huden 
og kroppen. Hvis du vil føle dig som et nyt 
menneske, er dette behandlingen for dig. I 
behandlingen får du dejlig scrub, lerindpak-
ning, 
afslapningsmassage samt rensning, 
peeling, lermaske og afsluttende creme til 
ansigtet.
80 min. 1095,- kr.

Body strategist nutritional*
-fugtgivende behandling
Den optimale fugtindpakning, som giver to-
tal velvære fra top til tå. Friske græskarcel-
ler og ekstrakt fra tomat, artiskok og roe gør 
din hud blød og fin, øger spændstigheden 
og giver et vidunderligt skær.
50 min. 795,- kr.

Body strategist remodeller
-cellulitebehandling
Vi skræddersyer en aktiv fedtforbrændende 
og slankende cellulitebehandling, der giver 
resultater på cellulite og væskeansamlin-
ger. Fedtdepoter reduceres, mikrocirkula-
tionen øges og kroppen slankes. For den 
bedste effekt anbefales en kur med 8-10 
beh. 2x/ugen.
50 min. 795,- kr.

Aromasoul volcanic scrub
– scrub og spa massage
En kropsbehandling der exfolierer og 
fornyer huden! Peelingen består af et fint 
pudder, der udvindes fra lavasten, som er 
rige på kisel, et ideelt mineral, der gør hu-
den jævn og glat samtidig med den fornys. 
Inden peeling-massagen vælger du en 
duft fra aromsoul olierne (Mediterranean, 
Oriental, Indian og Arabian) for at få en unik 
oplevelse. 
50 min. 795,- kr.

Man Space - ansigtsbehandling til mænd
Man Space er skabt specielt til dig som 
mand og din unikke hud. Produkterne inde-
holder gletsjervand fra Zermatt, som giver 
fugt og energi sammen med beroligende in-
gredienser, der dæmper irritationer og rød-
men efter barbering. Rensning, hudanalyse, 
peeling, damp, dybderens, ansigtsmassage, 
plejende maske og afsluttende creme. 
50 min. 795,- kr.

Omnilux lysterapi
Vi bliver alle påvirkede af lys, tænk selv 
hvor godt man har det en varm solskinsdag, 
sammenlignet med kolde vinteraftener. 
Omnilux er en revolution inden for lysterapi, 
eftersom den stimulerer hudens dybere lag, 
uden at skade eller irritere de øvre. Meto-
der samvirker med kroppens egne proces-
ser og har til hensigt at modvirke effekterne 
fra cellernes aldring. Omnilux er ikke sollys 
og indeholder ingen farlige UV-stråler.  
Omnilux forstærker kroppens eget forsvar 
mod aldring. Efter behandlingen oplever 
man en friskere og klarere hud.

Omnilux
Kortere ansigtsbehandling med Omnilux 
lysterapi. Rensning, fugtserum, håndmas-
sage og afsluttende creme.
25 min. 445,- kr.

Classic face essential
+ Omnilux lysterapi 
Vores klassiske ansigtsbehandling 
kombineret med Omnilux lysterapi, som 
øger effekten af de aktive skræddersyede 
produkter i behandlingen. Rensning, hud-
analyse, Omnilux lysterapi, peeling, damp, 
dybderens, ansigtsmassage, plejende 
maske og afsluttende creme.
80 min. 1095,- kr.

The Creek Experience er en behandling 
med mange forskellige oplevelser for alle 
dine sanser.
En tropisk regnskov med de fire grund-
elementer luft, ild, jord og vand som basis.
Med det samme når du kommer ind, mødes 
du af flotte grønne plantevægge hyldet 
ind i fugtig, varm damp og vandfald, som 
forsigtigt løber ned langs en stejl stenvæg. 
Når varmen har omslugt din krop, er det 
føddernes tur til at blive forkælet. I de guld-
beklædte mosaikfade opbløder fodsaltet fra 
Det Døde Hav dine fødder.  Efter du har fået 
lagt ansigtsmasken, skal dampbadet virke 
og åbne porerne. Også vejrtrækningen og 
lugtesansen skal have sin del i aromaba-
det. I vores mørke lagune dækket med et 
tågetæppe kryber du forsigtigt ned og lader 
vandet omgive din krop. Lianerne hænger 

ned langs væggene, og du drømmer dig 
bort til Amazonas herlige laguner. Nogle 
fakler brænder med en varm flamme, så du 
ved, at du ikke er helt alene i junglen. 
I selve baddelen finder du vores tyrkiske 
bad, Hamam. Her skal kroppen vaskes, 
skrubbes og skylles af. Alt sker på de 
opvarmede brikse. Dampen hænger tæt i 
spabadet og du føler, hvordan sindsroen 
kryber ind i sjæl og hjerte. Her findes også 
Rasulen, hvor du smører kroppen ind med 
speciel marokkansk ler, og lader dampen 
maksimere kroppens optagelsesevne af 
lerets mineraler. 
Et varmt brusebad skyller leret af, og du 
føler dig frisket op langt ind i porerne. Ind i 
luftslusen, hvor varm luft tørrer din krop, og 
du nu føler dig stærk og klar til nye eventyr.
120 min. 595,- kr.



The Creek Experience
Årets begivenhed. Efter vores mening. Lad os tage os 
rigtigt godt af jer. En total oplevelse for alle sanser med 
de fire grundelementer som inspiration. I et tropisk miljø 
kan I opleve hamam, rasul, tropiske vandfald, aromatisk 
spabad og meget, meget mere. I pakken indgår desuden 
overnatning, fuld adgang til de øvrige dele af vores spa, 
3-retters middag samt en fantastisk morgenmad.
2015,- kr./pers. (mandag - lørdag)
2160,- kr./pers. (lørdag - søndag)

Seastar
Nogle skønne afkoblende dage. Bliv to nætter, og føl 
rigtigt, hvordan pulsen falder. Du får en velkomstpakke 
på værelset. Nu kan du virkelig nyde vores spa med 
havudsigt. Lad dig opsluge af en rigtig god bog med hele 
havet som tilskuer og varm dig i vores pools. Du får også 
en 3-retters middag og morgenbuffet serveret i vores 
restaurant.
2875,- kr./pers. (gælder alle dage)

Sealight
Som seastar men med en valgfri 50-minutters behandling.
3525,- kr./pers. (gælder alle dage)

Sandshell
Tag en ven med og nyd en overnatning hos os, indtjekning 
kl. 15.00. Vi har skønne badekåber og tøfler, du kan slentre 
rundt i. Du kan også deltage i de forskellige trænings- og 
afslapningstilbud. Du får også en 3-retters middag om 
aftenen og en herlig morgenbuffet om morgenen.
1625,- kr./pers. (mandag - lørdag)
1770,- kr./pers. (lørdag - søndag)

Passion
Kom til os og hent energi, kobl af og forkæl dig selv. Her 
finder du altid nærheden og stilheden, havet og naturen. 
I poolen kan din krop lade op og samle sig. Du kan nyde 
en nat i et af vores dobbeltværelser, spise vores friske 
morgenbuffet og aftensouper, som står dækket op til dig. 
For at gøre opholdet komplet får du også en Tranquillity 
kropsbehandling eller en Glorious skin ansigtsbehandling, 
som regnes for at være en af markedets bedste.
2450,- kr./pers. (mandag - lørdag)
2595,- kr./pers. (lørdag - søndag)

Søndagshygge*
Denne dag i ugen vi vil ændre indstilling til alt. Tænk at
begynde ugen med helt uanede kræfter og energi. Vi ved, 
hvordan det føles, det er fantastisk. Kom til os i løbet af 
dagen, og glem, at mandagen er nær. Gør noget for dig 
selv, og føl kræfterne vende tilbage. Vi vil derfor tilbyde 
dig en uhørt favorabel pris, når du besøger os en søndag.
795,- kr./pers. (søndag - mandag) 

Samtlige priser gælder i delt standarddobbeltværelse. 
Drikkevarer til middagen er ikke inkluderet.

Adgang til værelset garanteres fra kl. 15.00 
og udtjekning skal ske kl. 11.00.

* Gælder ikke i sommerperioden

Morgenspa - Adgang til vores spa
225 kr pr. person,  09.30 - 12.30  Mandag - Fredag

Frokostspa - Adgang til vores spa samt frokost med en lettere 
drik
395 kr pr. person, 13.00 - 18.00  Mandag - Torsdag

Heldagsspa - Adgang til vores spa, frokost med en lettere drik 
samt en valgfri 50 min behandling eller The Creek Experience
995 kr pr. person,  09.30 - 18.00  Mandag - Søndag
Forudgående reservation for dagsspa gælder alle dage.

Husk
• Reserver behandling i god tid. Ophævelse af reservation 
senere end 24 timer inden debiteres fuldt ud.
• Kom i god tid. Ved sen ankomst reduceres behandlingsti-
den med tilsvarende tid.
• Meld dig i spareceptionen, 15 min. inden behandlingen 
begynder.
• Hvis du er gravid, syg, har hjerteproblemer, højt blodtryk  
eller har allergi, skal du rådføre dig med din læge og venligst 
meddele det ved reservationen samt til din terapeut.
• Vi har en aldersgrænse på 16 år.

SKØN PAKKE FOR VELVÆRE OG ENERGI

BEHANDLINGER


