
VELKOMMEN
TIL

SALT CREEK SPA

Velkommen hos os på stranden.

Oplev roen, glem stressen og lad os 
tage os godt af dig …

Miniguide til vores fantastiske 
behandlinger ...

Bonuskort
For hver behandling eller produkt 

over 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.

CARE
Skræddersyet behandlingskoncept 
præcis til dig. Terapeuten vælger 

den løsning, der passer bedst til din 
hud og dit behov.

SOLUTION
Aktive behandlinger på lokalom-

råder for at løse problemer og 
forebygge.

CHOICE
Dit specifikke valg af f.eks. økolo-
giske behandlinger eller anti-age

WELLBEING
Skønne spabehandlinger med fo-

kus på velvære og afslapning. Total 
afslapning! Alle behov dækkes.

Face
EXPERT CARE | 50 MIN 795 KR
En skræddersyet ansigtsbehandling, der er tilpas-
set din hud og dine behov, uanset om du har brug 
for:

DYBDERENS
MASSER AF FUGT
AFSLAPNING & PLEJE

En superaktiv og skræddersyet behandling med 
effektive naturlige ingredienser i kombination med 
velgørende ansigtsmassage.

ANTI-AGING  SOLUTION | 80 MIN 1095 KR
En skræddersyet anti-age-behandling til din hud 
og dine behov, uanset om du har brug for intensiv 
eksfoliering med AHA-syrer eller et øjeblikkeligt lift 
for at reducere linjer eller korrigere dybe rynker. 
Din terapeut garanterer, at behandlingen, ud over 
at reparere og beskytte, med det samme leverer et 
synligt resultat.

FOR EVERYBODY WELLBEING
En skræddersyet ansigtsbehandling, der er tilpas-
set din hud og dine behov, uanset om du har brug 
for:

RECOVER TOUCH | 25 MIN 445 KR
En let og afslappende behandling for ansigtet, 
som tilfører huden masser af fugt, vitaminer og 
antioxidanter.

BEAUTY TOUCH | 50 MIN 795 KR
En behandling med fokus på velvære for ansigtet 
i kombination med afslappende ryg- og nakke-
massage. Huden tilføres masser af skøn fugt og 
næring, som giver nyt liv og glans.

Body
SLIMMING – CELLULITE/DETOX SOLUTION
Skræddersyede behandlinger, der slanker og 
former problemområder, og som også behandler 
cellulitis lokalt. Et perfekt supplement til en 
sund livsstil med træning eller i forbindelse med 
vægttab. Vælg mellem Detoxifying lerindpakning 
til total detox eller Remodeller til celluliteproble-
mer.

REMODELLER  | 50 MIN 795 KR
DETOXIFYING | 80 MIN 1095 KR

FIRM – TONE/ELASTICIZE SOLUTION
Den perfekte anti-age-behandling for hudens 
fasthed, elasticitet og spændstighed. Du vælger 
mellem en skræddersyet kropsindpakning med 
enten Grotta Gusti, en cremet ler med remi-
neraliserende termalvand eller Nutritional, en 
nærende fugtindpakning med aktive ingredi-
enser, som øger elasticiteten, fornyr huden og 
stimulerer kollagensyntesen.

GROTTA GUSTI  | 80 MIN 1095 KR
NUTRITIONAL | 50 MIN 795 KR

AROMASOUL SCRUB WELLBEING | 50 MIN 
795 KR
Et unikt peelingritual, som fornyr huden og gør 
den blød og glat. Du vælger din egen unikke 
æteriske olie, som forstærker peelingen og giver 
huden både næring og glans. Hver rejse starter 
med, at du vælger din personlige æteriske olie:

ORIENTAL
- blødgørende, beroligende og antistress
MEDITERRANEAN
- drænerende, øget spændstighed og energi
INDIAN
- lindrer muskel- og ledsmerter, stimulerer 
cirkulationen
ARABIAN
- styrker og genopretter huden

Face & Body
LONGEVITY CHOICE
Et holistisk koncept med seneste generation 
af avanceret hudpleje, som bekæmper de fire 
hovedårsager til hudens ældning: inflammation, 
glycation, oxidation og metylation.
Vælg mellem en ansigtsbehandling eller 
kombiner med en kropspeeling for både aktivt 
at korrigere alderstegn, men også beskytte mod 
fremtidige skader. De udføres med Kabat, en 
unik massageteknik, der tilfører huden ny energi 
og vitalitet.

SKIN REGIMEN FACE | 50 MIN 795 KR
SKIN REGIMEN BODY | 50 MIN 795 KR

ORGANIC CHOICE
En certificeret økologisk og helt naturlig behand-
ling til ansigt og krop, som giver en avanceret 
anti-aging, cellebeskyttelse sammen med 
dybdegående næring og beskyttelse af tør og 
følsom hud.

SACRED NATURE FACE  | 50 MIN 795 KR
SACRED NATURE BODY | 50 MIN 795 KR
SACRED NATURE FACE & BODY | 80 MIN 1095 KR

SPA RITUALS WELLBEING
Vælg mellem unikke ritualer, oplevelser, som 
genopretter kroppens energi og velvære.

TRANQUILLITY RITUAL | 80 MIN 1095 KR
En holistisk oplevelse for ansigt og krop med 
æteriske dufte og vidunderlige produkter 
kombineret med massage, som giver en unik 
oplevelse og har en dybt afslappende effekt på 
både krop og sind.

JADE RITUAL | 80 MIN 1095 KR
En unik ansigts- og kropsbehandling med jades-
ten og æteriske olier, som giver en vidunderlig 
afslappende oplevelse og samtidig øger mikro-
cirkulationen. Huden får næring, glans, masser 
af fugt og fasthed.

Massage
RELAXING MASSAGE CARE
En blød og afstressende massage, der får krop og 
muskler til at slappe af.

RYG & BAKSIDA BEN | 25 MIN 445 KR
FULL BODY | 50 MIN 795 KR

HOT STONE CARE
Er en dybdegående behandling, der beroliger, 
mens lavastenene samtidig har en afslappende 
og drænerende effekt. Vælg mellem full body med 
afslappende massage med kun varme sten eller 
kombiner hot stone + deep tissue med fokus på 
ryg, nakke, skuldre.

HOT STONE  | 45 MIN 795 KR
HOT STONE + DEEP TISSUE | 45 MIN 845 KR

DEEP TISSUE MASSAGE SOLUTION
Håndfast og dybdegående massage, som øger 
blodcirkulationen og forbedrer iltningen af 
muskulaturen. Dette forbedrer også stofskiftet i 
musklerne.

RYG, NAKKE & SKULDRE | 25 MIN 495 KR
FULL BODY | 50 MIN 845 KR

TUINA MASSAGE SOLUTION
En kinesisk medicinsk massage, hvor man kombi-
nerer en unik massageteknik med akupressur.

RYG, NAKKE & SKULDRE | 25 MIN 495 KR
FULL BODY | 50 MIN 845 KR

SPORTS MASSAGE SOLUTION
En dybdegående og hård massage til dig, der 
dyrker meget sport. Sportsmassagen øger 
præstations- og ydeevnen og mindsker risikoen 
for skader fra overbelastning og fiberspræng-
ninger. 

HALF BODY | 25 MIN 495 KR
FULL BODY | 50 MIN 845 KR

Other services
MAKE-UP | 45 MIN 595 KR
Mød gerne op uden makeup.

WAXING

HALVE BEN | 25 MIN 445 KR
HELE BEN INKL. BIKINI | 50 MIN 785 KR
BIKINI ELLER ARMHULE | 25 MIN 295 KR
RYG | 25 MIN 445 KR
OVERLÆBE ELLER HAGE | 15 MIN 295 KR

TOOTH WHITENING
Brilliant smile-klinikblegning udføres af certi-
ficerede tandblegere, tænderne sandblæses, 
misfarvninger på overfladen reduceres og 
tænderne pudses og poleres. Tænderne kan 
også forsegles med NanoSeal, som beskytter 
dine tænder mod misfarvninger i op til et år. Be-
tyder også, at du må indtage drikkevarer direkte 
efter behandlingen. Konsultation via telefon sker 
automatisk ved bestilling.
Touch-up er en skånsom metode, som bygger 
på kurbehandling med 3-5 behandlinger med 
1-2 behandlinger om ugen. Også velegnet til at 
forbedre resultat efter tidligere tandblegninger. 
Længden af behandlinger aftales telefonisk ved 
bestilling.

BRILLIANT SMILE KLINIKBLEGNING | 120 MIN 
2900 KR
BRILLIANT SMILE KLINIKBLEGNING INK
NANOSEAL | 120 MIN 3295 KR
BRILLIANT SMILE TOUCH UP | 20/40 MIN 
395/445 KR

LUXURY BATH
Luksuriøst bad til 1-4 personer med skønne 
aromatiske dufte. 

BAD  | 45 MIN 495 KR
BOBLER & SNACK TIL BADET | 125 KR PER 
PERSON

XTREME LASHES | 1495 KR 
Eyelash Extension med Xtreme Lashes® som 
er en eksklusiv og luksuriøs semi-permanent 
eyelash extensions, der ser ud og føles naturligt.

Filler
Inde 2 uger 495 kr
Inde 3 uger 695 kr
Inde 4 uger 895 kr
Inde 5 uger 1295 kr

Efter fem uger regnes de som et nyt sæt.

Add on
SPECIAL TOUCHES
Luksus til din valgte behandling med en ekspres-
behandling, så du får endnu bedre resultater på 
specifikke områder. Vores add ons kan naturligvis 
også bestilles som enkeltstående behandlinger.

EYE ZONE REFRESH & ANTI-AGE
Tredimensionel behandling af det følsomme 
område omkring øjenpartiet. Mindsker poser og 
mørke rande under øjne, blødgør fine linjer og ryn-
ker. Hvis denne behandling kombineres med en 
af FACE-behandlingerne tillægges der ikke ekstra 
tid, men den flettes ind i den oprindelige tid.

EYE ZONE REFRESH & ANTI-AGE | 20 MIN 445 KR
EYE ZONE REFRESH & ANTI-AGE | 0 MIN 125 KR
(i en FACE behandling)

HANDS & FEET
En afslappende og revitaliserende spabehandling 
til fødder eller hænder. Cirkulationen i ben og fød-
der stimuleres, og hænderne får næring og fugt.

HANDS | 25 MIN 445 KR
FEET | 25 MIN 445 KR

COLOURING
Farvning af vipper, bryn samt retning af bryn.

VIPPER & BRYN INKL. RETNING | 25 MIN
345 KR (tilvalg i FACE care 245 KR) 
BRYN INK. RETNING ELLER VIPPER | 25 MIN 295 
KR (tilvalg i FACE care 195 KR)
RETNING (tilvalg i FACE care 125 KR) | 15 MIN 225 
KR 

EXCLUSIVE LUXURY
JUST FOR YOU

110 MIN 1495 KR

Føler du, at det er tid til at trykke på 
pauseknappen og lade andre tage over og 

forkæle dig? Så er konceptet her helt perfekt til 
dig. Her skræddersyr vi behandlingen præcis 

efter dine behov og ønsker. Behandlingen 
starter med en konsultation over en kop kaffe 
sammen med din udvalgte terapeut. Herefter 
udføres behandlingen/behandlingerne efter 

præcis dine ønsker.

Ved bestilling via telefon fortæller vi dig, 
hvilke muligheder der findes ud fra vores 

behandlingsmenu. 

Moments of luxury...

CUPPING SOLUTION
Dybdegående massage med specialformede 
kopper. Stimulerer blodgennemstrømningen, 
øger cirkulationen, påvirker bindevæv. Også en 
effektiv behandling mod cellulitis og spændinger.

CUPPING | 25 MIN 495 KR
CUPPING + DEEP TISSUE | 50 MIN 845 KR

ACUPUNCTURE SOLUTION | 25 MIN 495 KR
Akupunktur er en mangetusindårig lægekunst. 
Den er en accepteret behandlingsform med nåle 
mod blandt andet smerte og sygdom.

THE CREEK EXPERIENCE | 120 MIN 595 kr
Dette er en oplevelsesspa med mange forskellige ople-
velser for alle dine sanser.
En tropisk regnskov med de fire grundelementer luft, ild, 
jord og vand som udgangspunkt.
Så snart 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 omsluttet din krop, er det føddernes tur til at blive forkælet. I 
de guldbeklædte 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 aromabadet. I vores mørke lagune dækket med et tågetæppe 
kryber du forsigtigt ned og lader vandet omgive din krop. Lianerne hænger ned langs væg-
gene, 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 kan du prøve vores tyrkiske bad, Hamam. Her kan du skrubbe kroppen med 
den skønneste rosensæbe. Alt sker på de opvarmede brikse. Dampen hænger tæt i spabadet 
og du oplever, hvordan sindsroen kryber ind i sjæl og hjerte. Her findes også Rasulen, hvor 
du smører kroppen ind med specielt 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.
.

Reluxe
RELUXE | 45 MIN 225 KR
Reluxe er et alternativ til dem, der gerne hurtigt 
vil ned i gear og nyde en totaloplevelse og en 
helt ny dimension af ordet hvile. 
En generøs gave til dig selv, når du har fortjent 
lidt ekstra. 

Her får du 45 minutters hvile i Fireview med 
øjenmaske, varm hvedepude, duftterapi og lidt 
at drikke.

”At standse op og være i nuet, i absolut stilhed. 
Lade sine sanser hvile, det er en stor kunst, som 
når man behersker den, kan forandre ens liv”

THE CREEK EXPERIENCE GOLD  | 120 MIN + 45 MIN  795 kr
Creek Experience Gold er vores full body-behandling The Creek Experience, som vi har toppet 
med lidt ekstra oplevelser. Her afslutter du The Creek Experience 2 timer lange nydelse med 
vores Fireview , som indebærer 45 min. stilhed og varme, hvor tiden står stille, og din krop kom-
mer helt ned i gear og falder til ro. Øjenmaske, varm hvedepude, duftterapi og lidt at drikke indgår. 
øjenmaske, varm hvedepude, duftterapi og lidt at drikke. ögonmask, varm vetekudde, doft-terapi 
och något att dricka.

”Nøgleordet er afslapning, noget så enkelt, som kan være så svært at opnå”

”DSå bliver det ikke mere fredfyldt … Jeg ligger og ser ud i det fjerne, hvor himmel og hav 
mødes i horisonten og inde i mig mødes også himlen og havet, som sammen med ilden og 
jorden finder en perfekt balance i mit sind. Nogle gange strejfes jeg af tanken om, at alting føles 
kompletkomplett.”



BEHANDLINGER

Saltsjöbadsvägen 15, 271 39 Ystad  |  0411 - 136 33  |  ysb.se  |  spa@ysb.se

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.

1740 kr/pers (mandag - lørdag)
1910 kr/pers (lørdag - søndag)

Passion
Forny energien hos os, 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 morgenbuf-
fet og aftensouper, som står dækket op til dig. For at gøre 
besøget komplet kan du også vælge en valgfri 80 minutters 
behandling. Kontakt os for at få råd om, hvilken behandling 
der passer dig bedst.

2565 kr/pers (mandag - lørdag)
2735 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. Besøg os i løbet af da-
gen, 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.

945 kr/pers (søndag - mandag) 

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
295 kr per person,  09.30 - 12.30  Tisdag - Fredag

Frokostspa - adgang til vores spa samt frokost med lette 
drikkevarer
595 kr per person, 13.00 - 18.00  Mandag - Torsdag

Heldagsspa - adgang til vores spa, frokost med lette drik-
kevarer samt en valgfri 50 min. behandlin eller The Creek 
Experience
1395 kr per person,  09.30 - 18.00  Mandag - Søndag *

Aftenspa - adgang til vores spa samt en valgfri drink
295 kr per person, 20:00-23:00 Mandag - Torsdag
495 kr per person, 20:00-23:00 Fredag - Søndag

Forudgående reservation for dagsspa/aftenspa 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 behandlingstiden    
   med tilsvarende tid.
• Meld dig i spa-receptionen, 15 min. inden behandlingen 
   begynder.
• Hvis du er gravid, syg, har hjerteproblemer, højt blodtryk 
   eller har allergi, skal du som altid rådføre dig med din læge 
   og venligst meddele det ved bestilling og også til din
   terapeut.
• Vi har en aldersgrænse på 16 år, 12 år på behandlinger.

* Med forbehold for fuldt bookede lørdag og søndag.

Vi forbeholder os ret til eventuelle prisændringer på vores
behandlinger og overnatningspakke.

SKØNNE PAKKER TIL VELVÆRE OG ENERGI ØVRIGT

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 bad 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.

2150 kr/pers (mandag - lørdag)
2320 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.

3105 kr/pers (gælder alle dage)

Sealight
Som seastar, men med en valgfri 50-minutters behandling.

3755 kr/pers (gælder alle dage)


