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Viking Linen Spa Wellnessissä nautit laadukkaista
kasvo - ja vartalohoidoista ja koet ihanan rentouttavan hoitohetken. Mitoitamme kaikki hoidot
ihotyyppisi ja ihonhoitotarpeidesi mukaan. Saat
mukaasi kotihoito-ohjeet, joita seuraamalla hoidon
vaikutus kestää mahdollisimman pitkään.
Hoitovalikoimamme on tarkoitettu sekä naisille
että miehille.

Ajanvaraukset ja tiedustelut
Vikingline.fi | Vikingline.se tai
Amorella: spa.amorella@vikingline.com
Gabriella: spa.gabriella@vikingline.com
Mariella: spa.mariella@vikingline.com
Varaukset puhelimitse:
Suomi: 0600 415 77
Ruotsi: 08 452 40 00
Varauksen voi tehdä myös laivan infossa tai spaosastolla. Suosittelemme ennakkovarausta hoitoaikojen rajallisen määrän vuoksi.
Huom. Viking Gracella varauksen voi tehdä ainoastaan verkkosivujen kautta tai spa-osastolla.
Hoitovalikoimassa saattaa olla pieniä laivakohtaisia
eroavaisuuksia.
Tervetuloa!
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan muutoksiin.

Hoitomenu

Facetime

Soothing Remedy

Bodytime

Active Pureness

Ihoa uudistava, vahvistava ja rauhoittava, täysin
hajusteeton hoito. Suositellaan erityisesti herkälle,
hauraalle ja helposti punakoituvalle iholle.
Erinomainen myös auringon polttamalle iholle.

Sail Away

Sublime Skin facial

Ylellinen selän hieronta ja kuorinta sekä kasvohoito.
Tehokas selän alueen hoito helpottamaan väsyneitä
ja kipeytyneitä lihaksia. Energisoiva kuorinta poistaa
selän ihon karheuden. Hoidon päättää kosteuttava
ja ihoon kosteutta sitova kasvohoito.
Hoito sopii kaikille ihotyypeille.

Kasvohoito – 50 minuuttia

Kasvohoito – 40 minuuttia
Syväpuhdistava hoito erityisesti epäpuhtaalle ja
rasvaisuuteen taipuvaiselle iholle. Talineritystä
tasapainottava ja ihoa raikastava vaikutus.
Hoito ei sisällä mekaanista ihonpuhdistusta.

54 €

65 €

Kasvohoito – 50 minuuttia
Kohottava, kiinteyttävä käsittely kasvoille ja kaulalle.
Hoito sopii täydellisesti ryppyjen ja velton ihon
ennaltaehkäisyyn, koska se lisää ihon täyteläisyyttä
ja kimmoisuutta.

BABOR Onboard -kasvohoito
Kasvohoito – 45 minuuttia

Perinteinen kasvohoito, joka suunnitellaan ja toteutetaan
ihosi kunnon ja tarpeiden mukaisesti. Hoito sisältää
rentouttavan tervetulorituaalin, alkupuhdistuksen, ihon
kunnon kartoituksen, kompressitekniikan, tehokkaan
kasvohieronnan, kasvonaamion ja loppuvoiteet.
Hoito sopii kaikille ihotyypeille.

74 €

79 €

Viking Linelle räätälöity BABOR-yhdistelmähoito
– 45 minuuttia

63 €

Tranquillity Aromatic Touch Body
Vartalohoito – 40 minuuttia

Rauhoittava ja rentouttava vartalohoito, jonka
aikana iho käsitellään kaksivaiheisella, pehmeällä
hieronnalla.

Hands and Feet

Huomioithan, että hoito ei ole perinteinen jalka- ja
käsihoito eikä näin ollen sisällä mekaanista kovettumien
poistoa tai kynsien lakkausta.

Sacred Nature

65 €

Wellbeing-hieronta
50 minuuttia

Kasvohoito – 50 minuuttia
Ravitsevilla luonnonkosmetiikkatuotteilla tehtävä
kasvohoito, joka suojaa ja syväkosteuttaa ihoa.
Hoidon aikana myös kädet ja jalat kuoritaan
ja hierotaan kevyesti.

63 €

Happy Feet
Jalkahieronta – 45 minuuttia
Rentoudu virkistävässä kunnon jalkahieronnassa, joka
energisoi kokonaisvaltaisesti ja lisää hyvinvointiasi.
Hoito sisältää myös jalkojen ja säärien ihoa
pehmittävän kuorinnan.

57 €

Hydramemory Complete
Kasvohoito – 50 minuuttia

Syväkosteuttava kasvohoitokäsittely, joka tekee
ihosta täyteläisen ja silkinpehmeän.
Erikoiskasvohieronnan sekä sitä seuraavan
ainutlaatuisen sivellinhieronnan ansiosta käsittely on
erittäin rentouttava. Sopii kaikille ihotyypeille, erityisesti
kuivalle iholle.

65 €

Complete Hand & Foot Spa

Yhdistelmähoito käsille ja jaloille – 50 minuuttia
Virkistävä, jalkojen ja käsien ihoa ravitseva
hemmotteluhoito. Sisältää kuorinnan, naamion
ja hieronnan.

69 €

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

75 €

Aromasoul Scrub Ritual
Vartalohoito – 50 minuuttia

Kosteuttava aromaattinen vartalohoito, jonka
aikana koko vartalolle tehdään tehokas kuorinta.
Hoidon lopuksi levitetään hoitava vartalovoide.

79 €

Tarjolla myös lyhyempiä 30 min. hoitovaihtoehtoja.
Tiedustelut ja ajanvarukset spa-osaston vastaanotossa.

