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DEN PER SO NLIGE  
ANSIGTSB EHANDLIN G
Blid, langsom og nede på jorden
Camille fra Skin In Mind har en ro over sig, der smitter af både på 
dig og din hud. Hun tilpasser altid ansigtsbehandlingen til, hvad du 
har brug for på dagen – måske trænger du til fred og ro, og en blid 
ansigtsmassage, eller måske vil du arbejde på dine pigmentpletter 
eller urenheder. Uanset hvad er der blid afrens og massage med 
nænsomme hænder og fingerspidser, lymfedrænage, der hjælper 
huden til at udskille affaldsstoffer, beroligende healing og peeling 
på programmet. Alt sammen foregår på en varm briks, under en 
blød dyne i stilhed.
 
Skin in Mind Treatment, 75 minutter, 1.250 kr., skininmind.com2

B INDE VÆ VSMA S SAGEN
Omsorg for hver en centimeter
Kender du det med, at man ligger på briksen og 
håber, at massagen aldrig vil stoppe? Bindevævs-
massagen hos Mynthe er så grundig, at du faktisk 
ikke kan bede om mere. I Monas hænder bliver 
dit ansigt masseret nænsomt og dybdegående på 
hver eneste centimeter –  i 85 minutter! Massagen 
foregår også inde i munden (hun har tynde gum-
mihandsker på til den del) og det er overraskende 
forløsende. Tænk, at man kan have spændinger 
der, også! Behandlingen sætter skub i blodcirku-
lationen, og huden er varm og glødende bagefter. 
Afslappende og grundig behandling, der er helt 
inde og røre ved hudens spændstighed. 

Firming Fascia Release Facial, Mynthe,  
85 minutter, 1.500 kr., mynthe.com

LYDMA S SAGEN
Ro og balance i kroppen 
Modsat en klassisk ansigtsbehandling ligger du 
under en lydmassage fuldt påklædt på en opvarmet 
briks, helt uden at blive rørt ved. Fokus er, i stedet 
for klassisk massage, at arbejde med din energi ved 
hjælp af vibrationer. Forklaringen kommer her: Sahar 
placerer små skåle forskellige steder på din krop, en 
ad gangen, hvorefter hun med en lille filthammer 
slår på skålen og skaber beroligende lyde og sender 
vibrationer igennem kroppen. Metoden er mere end 
5.000 år gammel og baseret på teorien om, at vibra-
tioner frigiver indespærret energi, der blevet lagret 
omkring kroppen. Behandlingen er oplagt at afslutte 
sin ferie med for at få den sidste ro og balance med, 
før arbejdet begynder igen, hvis du har ondt i muskler, 
knogler, nakke og skuldrene, eller hvis du har svært 
ved at sove. Det er en anderledes og overraskende 
effektfuld kropsbehandling – du føler dig let og 
afslappet bagefter. Det anbefales at gøre det tre gange 
for maksimal effekt.
 
Sound Massage, Sahar’s, 45 minutter, 800 kr.,  
3 sessioner, 1.950 kr., sahars.dk
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Skin in Mind Treatment, 
 75 minutter, 1.250 kr.,  

skininmind.com

Firming Fascia Release  
Facial, Mynthe, 85 minutter, 

1.500 kr., mynthe.com

Sound Massage,  
Sahar’s, 45 minutter,  
800 kr., 3 sessioner,  
1.950 kr., sahars.dk


