Spa Menu

Spa Wellness
Ihastu BABORin hoitojen maailmaan
Hoidoissamme yhdistyvät saumattomasti
sekä elämys että tulokset. Jättäydy hetkeksi
hoidettavaksi ammattilaisen käsiin,
jotka palauttavat ihosi, mielesi ja kehosi täydelliseen
harmoniaan ja tasapainoon. Mitä toivotkin hoidoltasi,
me räätälöimme tulokset, tuotteet ja elämyksen
vastaamaan odotuksiasi.

Signature
Treatment
Sail Away
Kasvo- ja selkähoito: 45 min

68 €
Ylellinen rentouttava yhdistelmähoito,
johon sisältyy selän kuorinta ja hieronta
sekä kosteuttava kasvohoito.
Hoito alkaa BABORin tervetulorituaalilla.
Virkistävän selän kuorinnan jälkeen seuraa
rentouttava, väsyneitä lihaksia pehmittävä
selän hieronta. Selkähoidon jälkeen kasvot
saavat kevyen syväkosteuttavan hoidon.
Tuloksena on silkinpehmeä iho ja energinen
olo, joka tuntuu koko kehossa.
Sopii kaikille ihotyypeille.

Body
Sea Salt Oil Scrub
Vartalokuorinta: 45 min

65 €
Kokovartalokuorinta, joka tasoittaa ja pehmentää
karheaa ihon pintaa hienojakoisella, ravitsevaan
öljyyn sekoitetulla mineraalisuolalla.
Hoito räätälöidään valitsemasi tuoksun
mukaisesti:
Shaping – Muotoilee kehoa ja kiinteyttää ihoa
hunajaisella kukkaistuoksulla, joka sisältää
appelsiinia, mimosaa, mantelia ja myskiä.
Energizing – Virkistää energiaa antavalla
tuoksulla, joka sisältää vihreää teetä, limeä,
bergamottia ja osmanthusta.
Relaxing – Rauhoittaa mieltä lakritsin, sitruunan,
laventelin, jasmiinin ja orvokin tuoksulla.
Balancing – Tasapainottaa aisteja mausteilla ja
lämpimällä tuoksulla, joka sisältää bergamottia,
katajaa, sypressiä ja seetripuuta.

Wellbeing Massage
Klassinen / Urheiluhieronta 50 min

75 €
Lihaksia muokkaava ja kunnolla tuntuva hieronta, joka yhdistelee klassisen ja
urheiluhieronnan otteita. Hoidon aluksi
kartoitetaan lihaksiston ongelmakohdat.

Happy Feet

Cruise Deluxe 129 €

Jalkahieronta: 45 min

Vartalohoito: 90 min

57 €

Luksushoito vartalolle, sisältää kuorinnan,
hieronnan ja naamion.

Rentoudu virkistävässä kunnon jalkahieronnassa, joka energisoi kokonaisvaltaisesti
ja lisää hyvinvointiasi. Hoito sisältää myös
jalkojen ja säärien ihoa pehmittävän
kuorinnan.

Hands & Feet
Käsi- ja jalkahoito: 45 min

67 €
Hemmotteleva SPA hoito käsille ja jaloille.
Hoito alkaa BABORin tervetulorituaalilla.
Hoitoon kuuluu käsien ihoa uudistava
kuorinta, naamio ja hieronta. Kynnet ja
kynsinauhat hierotaan korjaavalla erikoisvoiteella. Hoidon jälkeen käsien iho tuntuu
pehmeältä ja nuorekkaan kimmoisalta.
Väsyneet jalat virkistyvät ihanalla
hemmotteluhoidolla, joka aloitetaan
lämpimillä pyyhkeillä. Jalkojen iho saa
ihoa uudistavan kuorinnan ja rentouttavan
hieronnan. Hoidon jälkeen jalkojen iho tuntuu
pehmeän joustavalta ja askel kevyeltä.

Hoito alkaa BABORin tervetulorituaalilla.
Ihana voidemainen karpaloa sisältävä
kuorinta uudistaa ja tasoittaa ihoa.
Kuorintaa seuraavan suihkun jälkeen on
vuorossa rentouttava koko vartalon hieronta
intensiivisesti ihoa ravitsevalla naamiolla,
joka sisältää mineraalirikasta lähdevettä,
kasviperäisiä kantasoluja ja ravitsevaa
manteliöljyä. Hoidon jälkeen iho on heleä,
samettisen pehmeä ja olo rentoutuneen
uudistunut.
Hoito räätälöidään toivomustesi mukaan
valitsemalla elämyksen, tuoksun ja toivotun
lopputuloksen:
Shaping – Muotoilee kehoa ja kiinteyttää
ihoa hunajaisella kukkaistuoksulla, joka
sisältää appelsiinia, mimosaa, mantelia ja
myskiä.
Energizing – Virkistää energiaa antavalla
tuoksulla, joka sisältää vihreää teetä, limeä,
bergamottia ja osmanthusta.
Relaxing – Rauhoittaa mieltä lakritsin,
sitruunan, laventelin, jasmiinin ja orvokin
tuoksulla.
Balancing – Tasapainottaa aisteja
mausteilla ja lämpimällä tuoksulla,
joka sisältää bergamottia, katajaa,
sypressiä ja seetripuuta.

Face
Captain’s Choice

Grand Cru

Kasvohoito: 45 min

Kasvohoito: 45 min

67 €

79 €

Miehen iholle räätälöity kasvohoito antaa
iholle uutta energiaa ja vastustuskykyä.
Hoito alkaa BABORin tervetulorituaalilla.
Hoitoon sisältyy ihon puhdistus ja kuorinta,
hoitava tehotiiviste, kasvohieronta, naamio
ja viimeistelevät tuotteet. Tuloksena on
tasainen, miellyttävän raikas ja hyvin
kosteutettu iho. Kevyet juonteet ja
väsymyksen merkit ovat kuin poispyyhittyjä.
Sopii kaikille ihotyypeille.

Ylellinen ihoa nuorentava damaskonruusua
sisältävä kasvohoito.

BABOR Onboard
Kasvohoito: 45 min

68 €
Klassinen kasvohoito, jonka elämys ja
lopputulos perustuvat ihon yksilöllisiin
tarpeisiin.
Hoito alkaa BABORin tervetulorituaalilla.
Kosmetologi valitsee hoidon aikana
huolella juuri sinun ihollesi parhaiten sopivat
tuotteet. Hoitoon sisältyy ihoanalyysi,
hellävarainen puhdistus ja kuorinta,
hoitava ampulli, kasvohieronta, naamio ja
viimeistelevät tuotteet. Tuloksena on hyvin
kosteutettu, tasaisen kuulas iho.
Sopii kaikille ihotyypeille.

Hoito alkaa BABORin tervetulorituaalilla ja
lämpimillä ruusun tuoksuisilla pyyhkeillä.
Hoitoon sisältyy ihoanalyysi, hellävarainen
puhdistus ja ruusuinen entsyymikuorinta,
aktivoiva geelinaamio, heleyttävä
ruusuampulli, kasvohieronta ihoa
korjaavalla ruusuöljyllä, ylellinen Grand Cru
-ruusunaamio ja viimeistelevät tuotteet.
Tuloksena on samettisen pehmeä ja
nuorekkaan heleä iho.
Sopii kaikille ihotyypeille.

Smoother Sailing
Kasvohoito: 45 min

79 €
Tehokas kasvohoito vaativalle iholle.
Kasvohoito räätälöidään ihon kunnon ja
tarpeiden mukaan. Kosmetologi valitsee
huolellisesti juuri sinun ihollesi parhaiten
sopivat tuotteet Doctor Babor -sarjasta.
Hoitoa suositellaan erityisesti silloin, kun
toivot tehokasta hoitoa, joka antaa näkyviä
tuloksia. Tervetuliaisrituaalin ja puhdistuksen jälkeen iholle levitetään kirkastava
AHA-kuorinta. Aktiivisen tehoseerumin ja
hieronnan jälkeen seuraa kasvonaamio ja
viimeistelevät hoitotuotteet. Sopii kaikille
ihotyypeille.

Supreme Glow
Kasvohoito: 45 min

92 €
Täydellinen anti-age -hoito, joka palauttaa
ihon nuorekkaan heleyden.
Tehokkaasti ihoa tasoittava ja kirkastava
kasvohoito. Hoidon jälkeen iho tuntuu kimmoisalta ja sametinpehmeältä, ja punoitus
sekä epätasainen ihon sävy tasoittuvat.
Hoitoon käytetään ainutlaatuisia Reversivesarjan tuotteita. Kosmetologi valmistaa
hoitoa varten heleyttävän AHA-kuorinnan,
tehoseerumin ja kasvonaamion uniikista,
ainoastaan tähän hoitoon käytettävästä
hoitopaketista. Hoidon jälkeen saat mukaasi
hoitoon kuuluvan kasvo- ja silmänympärysvoiteen. Sopii kaikille ihotyypeille.

On board drop-in Menu
* Varattavissa vain SPA - osastolla.

Hand Spa

The Right Wave

Hemmotteleva spa-hoito käsille: 20 min

Kasvohoito: 20 min

35 €

37 €

Hoito alkaa BABORin tervetulorituaalilla.
Hoitoon kuuluu käsien ihoa uudistava kuorinta,
naamio ja hieronta. Kynnet ja kynsinauhat
hierotaan korjaavalla erikoisvoiteella.
Hoidon jälkeen käsien iho tuntuu pehmeältä
ja nuorekkaan joustavalta.

Kevyt, syväkosteuttava kasvohoito.

Foot Spa
Hemmotteleva spa-hoito jaloille: 20 min

35 €
Väsyneet jalat virkistyvät ihanalla
hemmotteluhoidolla, joka aloitetaan
lämpimillä pyyhkeillä. Jalkojen iho saa ihoa
uudistavan kuorinnan ja rentouttavan
hieronnan. Hoidon jälkeen jalkojen iho
tuntuu pehmeän joustavalta
ja askel kevyeltä.

Hoito alkaa BABORin tervetulorituaalilla.
Miedon puhdistuksen ja kuorinnan jälkeen
iholle levitetään hoitava ampulli, joka tuo
iholle syvävaikutteista kosteutta. Ihanan
kosteusnaamion ja viimeistelevien tuotteiden
jälkeen iho tuntuu jälleen virkeältä ja kevyet
juonteet ovat kuin poispyyhittyjä.
Sopii kaikille ihotyypeille.

Glow with the Flow
Kasvohoito: 20 min

37 €
Kevyt, väsynyttä ihoa virkistävä ja tasoittava
kasvohoito.
Hoito alkaa BABORin tervetulorituaalilla.
Miedon puhdistuksen ja kuorinnan jälkeen
iholle levitetään hoitava ampulli, joka tuo
iholle maksimaalisesti kosteutta ja heleyttä.
Ihanan virkistävän naamion ja viimeistelevien
tuotteiden jälkeen iho on kuulaan heleä ja
suojattu ennenaikaista vanhenemista
vastaan. Sopii kaikille ihotyypeille

Bright Eyes
Ripsien ja kulmien värjäys: 30 min

38 €
Ripsien ja kulmien värjäys. Kevyen kulmien
muotoilun jälkeen silmänympärysiho saa
kevyen, kosteuttavan ja virkistävän hoidon.

Back Massage
Selkähieronta: 30 min

45 €
Tehokas, lihaksia tuntuvasti muokkaava
niska- ja hartiaseudun hieronta.

Destination Relax
Selkähieronta: 30 min

50 €
Rentouttava selän spa-hieronta.
Miellyttävä hieronta, joka antaa uutta
elinvoimaa, rentouttaa jännittyneitä
lihaksia erityisesti niskan ja hartioiden seudulla sekä parantaa selkärangan
liikkuvuutta. Iho tuntuu elinvoimaisemmalta
ja kehon kyky itselääkintään parantuu.
Baborin Effective Touch Body - hieronnassa
yhdistyvät klassinen hieronta ja modernit
tekniikat kuten vyöhyketerapia,
akupainanta ja segmenttiterapia.
Tiedustele lisää hoitovaihtoedoista suoraan SPA -osastolta.

Ajanvaraukset ja tiedustelut:
Vikingline.fi
Vikingline.se
Vikingline.com
Kaikki 45 minuutin mittaiset tai pidemmät hoitoajat sisältävät sisäänpääsyn spa-osastolle.
Suosittelemme ennakkovarausta hoitoaikojen rajallisen määrän vuoksi.
Varaukset puhelimitse:
Suomi: puh. +358 600 415 77 (2,01 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).
Ruotsi: puh. +46 8 452 40 00 (puhelinvarauksissa 50 kruunun palvelumaksu).
Ahvenanmaa: +358 18 262 11

Tervetuloa!
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan muutoksiin.

