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BODYSKRUB

AQUA FIT

BEHANDLINGER

SAUNAGUS

TAPAS

En stor tak til vores behandlere for deres store arrangement og interesse 
for at vores sanseaftener er blevet så stor en succes

Helsingebadet

Kom og oplev en aften i selvforkælelsens klare skær. 
Svømmehallen er oplyst af levende lys.
Stille beroligende musik og behandlere

rundt om bassinet.
Vi serverer en utrolig lækker og populær buffet,

og du kan forsyne dig hele aftenen.
Lånebadekåbe, saunagus, papajaindpakning og
fodbad er bare nogle af de ting vi kan tilbyde.

Køb dit gavekort i Helsinge Badet.

Se mere på www.helsingebadet.dk

Vores sanseaftner i 2010
29. januar 
5. marts

8. oktober
19. november

Nordlys massage (Hannah):
Nordlys Massage er et moderne, all-round behandlings-
system, som forener klassisk massage med en krops-
psykologisk og energetisk forståelse af kroppen.                                                                                                                                         
Nordlys Massage er behagelig og dyb, og hvad enten det handler 
om at skabe sundhed og velvære, behandle stress og spændinger, 
skavanker og sygdomme, er det altid hele mennesket, der er i fo-
kus.

Bowtech Massage (Kirsten P.):
Bowtech er en enkel og blid behandlingsform, der afhjælper både 
akutte og kroniske fysiske problemer. Med et minimum af berøring 
afbalanceres kroppen, så den kan helbrede sig selv, hvor der er 
størst behov.

Shiatsu Massage (Morten):
Shiatsu er tryk på ømme punkter og behandling af gængse syg-
domme og smerter. Shiatsu sigter mod at gøre personen mere 
balanceret og i dybere kontakt med sig selv og sin krop end før 
sygdommen satte ind. Shiatsu hjælper med at bibringe en samhø-
righed og følelse af helhed. Shiatsu bringer opmærksomhed til en 
ubalance før denne bliver til en sygdom.

Papaya indpakning:
Nyd en fantastisk indpakning i papayakur, hvor du ligger og slap-
per af i  20 minutter indpakket.  Indpakning kan bestilles på dagen 
for kr. 100,00. Hvis du så oven i købet tager en saunagus inden en 
indpakning, så vil du få en hud så god som ny. Blød og lækker…

 Sanseaften
Fredag den 23. november kl. 18-22.00

Forkæl dig selv med en aften hvor svømmehallen er oplyst med  
levende lys og du prøver forskellige behandlinger samt spiser tapas  

incl. 25 cl.vin / en øl eller vand og frugt.

Der vil være saunagus, bodyskrub, aqua fit m.v. 

Aftenen er kun for voksne og unge over 16 år.

Prisen er kr. 250,-

Behandling kan tilbydes for kr. 150,-  
for ca. 25 minutter.  

Betales via mobilepay eller kontant på dagen.

Tilmelding på: www.gribskov.nemtilmeld.dk 
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