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Ainhoa
Navnet AINHOA er et gammelt spansk pigenavn og udtales med stumt H. AINHOA 
er et internationalt prisvindende hudplejemærke udbredt i mere end 50 lande. AIN-
HOA er kendt for skønhedsprodukter og professionelle behandlinger af meget høj 
kvalitet. I Ainhoas verden af vidunderlige behandlinger mærker man straks en hel 
oase af velvære, ro og forkælelse. Ainhoas behandlingsudbud byder på helt unikke 
og uforglemmelige oplevelser for alle sanser.

Behandlingerne er et helt koncept af gennemtænkt eksklusiv wellness, som spæn-
der lige fra bløde luksuriøse håndklæder og slippers til smukt designet emballage 
med innovative og prisvindende naturprodukter, samt effektive berusende aroma-
tiske og visuelle behandlingsoplevelser.

Ainhoas brede udbud af professionelle behandlinger rækker både ud til de store 
internationale og eksklusive spacentre med mange ansatte, samt hos den lille klinik 
med kun få eller ingen ansatte. Fælles for dem begge er ønsket om at tilbyde høj 
kvalitet på sine behandlinger for der igennem at skabe en verden af tilfredse og 
loyale kunder.

Velkommen til AINHOA WORLDAINHOA



Klassisk Ansigtsbehandling
Ainhoa tilbyder en bred vifte af vidunderlige produkter til brug for den klassiske 
ansigtsbehandling. Den klassiske ansigtsbehandling kan forebygge og behandle 
alle typer af hudproblemer, som for eksempel tør hud, fedtet hud, kombineret hud, 
moden hud, storporet hud med mere, og kan tåles af selv den sarteste hudtype. 

Ainhoas klassiske ansigtsbehandlinger tilbyder luksuriøs hudpleje og velvære, der 
både kan ses og føles. 

Den klassiske ansigtsbehandling kan effektivt kombineres med traditionelle skøn-
hedsapparater for mere intensive resultater. 

Den klassiske ansigtsbehandling indledes med en omhyggelig hudanalyse og med-
følgende plejeprogram. Under hudanalysen udvælges nøje de eksklusive produk-
ter, som skal behandle eller forebygge eventuelle hudproblemer. Herefter følger en 
grundig afrensning af ansigt, hals og decolté. Luksus peeling på ansigt, hals og 
decolté. Damp og dybderensning eller dybderensende luksusmaske. Efter den in-
tensive afrensning af huden følger en blid og terapeutisk massage i rene essentielle 
olier, på ansigt, nakke, skulder og decolté, samt en afstressende hovedbundsmas-
sage. Efter massagen afdækkes øjne, hals og ansigt med luksuriøse masker, og der 
følger en hvilepause, som efterlader en indre ro. Den klassiske ansigtsbehandling 
afsluttes med strygninger i vidunderlige øjen-, hals- og ansigtscremer.



Ansigtsbehandling til Mænd
Ainhoa har udviklet en serie af eksklusive hudplejeprodukter og ansigtsbehandlinger 
specielt rettet mod mandens hudproblemer og anatomi. Mænds almene hudpro-
blemer og daglige barbering behøver specialpleje med produkter specielt udviklet 
til mænd. Med Ainhoas ansigtsbehandling til mænd kan alle typer af hudproblemer 
afhjælpes eller forebygges, som for eksempel fedtet hud, kombineret hud, synlige 
porer, betændelsestilstande, eksem, sarthed, tørhed og alderslinier med mere. 

Behandlingen kan effektivt kombineres med traditionelle skønhedsapparater for 
mere intensive resultater.

Ainhoas ansigtsbehandling til mænd består af samme fremgangmåde som til den 
klassiske ansigtsbehandling, hvor der i stedet benyttes specialprodukter til mænd 
indeholdende den højt roste kaviarolie, som kun er at finde blandt de mest eksklu-
sive hudplejeprodukter i verden. 

Ainhoas ansigtsbehandling til mænd efterlader huden ren og velplejet, med en mild 
sensuel og maskulin duft.
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Økologisk Ansigtsbehandling
Ainhoa har udviklet en serie af eksklusive økologiske produkter, som gør det muligt 
at tilbyde en luksuriøs økologisk ansigtsbehandling for den miljøbevidste forbruger. 
Ainhoas hudplejeserie Bio er det første professionelle hudplejemærke i verden der 
er blevet godkendt af det internationale firma ECOCERT, som kvalitetscertificerer 
og kontrollerer organiske produkter.

For at blive godkendt må produkterne: 

ikke testes på dyr•	
ikke indeholde kemiske produkter, farve, konserveringsmidler, parfume, petro-•	
kemiske eller animalske produkter
indeholde minimum 95 % naturprodukter •	
indeholde minimum 10 % økologiske naturprodukter•	
ikke indeholde planter, som er i fare for at uddø •	
opbevares i genbrugsemballage•	
produktfremstillingen skal respektere både mennesket og naturen•	

Behandlingen har samme fremgangsmåde som den klassiske ansigtsbehandling, 
og kan behandle for rynker, tør hud, dehydreret hud, sart hud, manglende elasticitet 
og til almindelig hudpleje såvel forebyggende, som behandlende. 

Behandling kan effektivt kombineres med traditionelle skønhedsapparater for mere 
intensive resultater. 

Den luksuriøse Økologiske Ansigtsbehandling efterlader huden naturlig ren, velple-
jet, dybdebehandlet og tilfører samtidigt en fantastisk følelse af at have bidraget til 
et renere miljø.



AINHOA

Intensiv Ansigtsbehandling
Ainhoa har udviklet eksklusive og luksuriøse plejeprogrammer til brug for den inten-
sive ansigtsbehandling. Plejeprogrammerne kan tilbydes som enkeltbehandlinger 
eller som kurbehandlinger af en gang ugentligt i fire uger. Ved valget af Ainhoas 
intensive ansigtsbehandlinger tilbydes det allerbedste fra naturen, den nyeste forsk-
ning, højeste kvalitet og intensiv hudpleje, som efterlader ansigtet med markant 
synlige og helt fantastiske straksresultater. Behandlingerne kan effektivt kombine-
res med traditionelle skønhedsapparater for mere intensive resultater. 

Ainhoas plejeprogrammer består af:

A.H.A. Intensive Program

- som er en kraftigvirkende og intensiv frugtsyreansigtsbehandling. Behandlingen 
virker effektivt mod små ar, store og synlige porer, akne og urenheder, røg-, sol- og 
miljøskader med mere. Ansigtet får nyt liv, en flot teint og et smukt ensartet hudbil-
lede.

Luksury Firming Program

- som er en kraftigvirkende og intensiv opstrammende ansigtsbehandling. Behand-
lingen virker effektivt mod alderslinier, manglende elasticitet og vitalitet. Ansigtet 
opstrammes, rynker forfines og huden får en flot og glødende teint. 



Intensiv Ansigtsbehandling

Aquasense Hydrating Program

- som er en kraftigvirkende og intensiv fugtbehandling. Behandlingen virker effektivt 
mod dehydrering og tørhedslinier. Huden bliver silkeblød og tørhedslinier i ansigtet 
forfines.

Oxygenating and Hydrating Intensive Program

- som er en kraftigvirkende ilt og fugtbehandling til ansigtet. Iltbehand-lingen af 
huden virker effektivt mod dehydrering og tørhedslinier, samt til livløs hud og træt 
hud med manglende elasticitet og vitalitet. Ansigtet får skøn fornyet energi og ung-
dommelig vitalitet.

Luxe Gold and Vitamin C Program

- som er en kraftigvirkende opstrammende og poresammentrækkende ansigtsbe-
handling. Behandlingen er baseret på en speciel kombination af to innovative ingre-
dienser med høj effektivitet. Kaviarekstrakt, som er rig på regenererende, fornyende 
og nærende komponenter, og guld som stimulerer cellernes oxidering og som giver 
en øjeblikkelig løftende effekt. Behandlingen virker effektivt mod alderslinier, mang-
lende elasticitet og vitalitet, synlige porer og mat teint. Ansigtet opstrammes, rynker 
og porer forfines og huden får en flot ren og glødende teint.AIN
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Manicure
Ainhoa brede serie af luksuriøse produkter fra Spa World, indeholdende vidunder-
lige essentielle olier, byder på eksklusive og aromatiske mani- curebehandlinger, 
som stimulerer både hænder og sjæl. Manicuren kan også tilbydes med smukke 
og holdbare lakker, eller kombineres med den naturligt smukke franske manicure 
fra  Ainhoa.

Spa World Manicure

Manicuren starter med en grundig håndanalyse og et håndbad i lunt vand med drå-
ber af essentielle planteolier. Herefter følger en blid peelings-massage af hænder 
og underarmen efterfulgt af en luksuriøs Spa World neglepleje. Efter negleplejen 
påføres en blødgørende og fugtgivende algemuddermaske og slutteligt en vidun-
derlig massage af fingre, hænder og underarm i fugtgivende emulsion. Behandlin-
gen anbefales til tørre hænder og underarme. Hænder og negle efterlades smukke, 
velplejet og med en intens glød.

Spa Wold Chokolade Manicure 

Til denne manicure benyttes eksklusive chokoladeprodukter fra Spa World Choco-
late linien, som har et rigt indhold af vitaminer, mineraler og antioxydanter. Behand-
lingen indeholder samme fremgangsmåde som Spa World Manicure, men virker 
fugtgivende, nærende, regenererende og vitaliserende. Behandlingen anbefales til 
tørre hænder og underarme, samt til hud der viser ældningstegn. Hænder og negle 
fremstår velplejede og huden efterlades silkeblød, opstrammet og med en intens 
glød.



Pedicure
Ainhoa brede serie af luksuriøse produkter fra Spa World, indeholdende vidun-
derlige essentielle olier, byder på eksklusive og aromatiske pedicurebehandlinger, 
som stimulerer både krop og sjæl. Pedicuren kan også tilbydes med smukke og 
holdbare lakker eller kombineres med den naturlige smukke franske pedicure fra 
Ainhoa. 

Spa World Pedicure

Pedicuren starter med en grundig fodanalyse og et vidunderligt spafodbad i lunt 
vand med dråber af essentielle planteolier. Herefter følger en blid peelingsmassage 
af fødder og underben, efterfulgt af en luksuriøs Spa World neglepleje og fjernelse 
af hård hud. Derefter påføres en blødgørende og fugtgivende algemuddermaske 
og slutteligt en vidunderlig massage af fødder og underben i fugtgivende emulsion. 
Behandlingen anbefales til tørre fødder og underben. Fødder og negle efterlades 
smukke, velplejede og med en intens glød.

Spa World Chocolate Pedicure

Til denne pedicure benyttes eksklusive chokoladeprodukter fra Spa World Choco-
late linien, som har et rigt indhold af vitaminer, mineraler og antioxydanter. Behand-
lingen indeholder samme fremgangsmåde som Spa World Pedicure, men virker 
fugtgivende, nærende, regenererende og vitaliserende.  Behandlingen anbefales 
til tørre fødder og underben, samt til hud der viser ældningstegn. Fødder og negle 
fremstår velplejede og huden efterlades silkeblød, opstrammet og med en intens 
glød.



Hårfjerning
Ainhoa har udviklet helt fantastiske naturlige vokstyper, der har meget lave smelte-
punkter. Dette gør at voksen opleves langt mindre smertefuldt og huden samtidigt 
tilføres fugt og næring, samt efterlades uden irritation og kløe. Ainhoa har voks i 
Luxeserien og Oliveserien, heraf en voks som kan bruges uden strips til påføring 
på mindre og mere sarte hudområder, samt den traditionelle Roll On voks til større 
hudområder. Ainhoa byder ligeledes på flere vidunderlige antibakterielle og ple-
jende produkter til efterbehandling af hårfjerning, som gør en Ainhoa voksbehand-
ling til mere end bare hårfjerning. 

Ainhoas voks er velegnet til disse traditionelle voksbehandlinger:

Hårfjerning på ben fra knæ og ned

Hårfjerning på hele ben 

Hårfjerning i bikinilinien

Hårfjerning på ryggen

Hårfjerning under armene

Hårfjerning på overlæbe

Retning af bryn



Makeup
Ainhoa har udviklet en makeuplinie, som indeholder smukke holdbare farver og 
teksturer. Ainhoas professionelle makeuppensler af naturhår og skønne makeup-
produkter giver et flot og holdbart resultat, og virker samtidigt skånsomme mod 
huden. Til alle Ainhoas makeupper følger en lille afrensning og pleje af huden, samt 
professionel makeupvejledning.

Makeuppen kan effektivt benyttes til: 

Dagmakeup

En diskret makeup i naturfarver, som virker naturlig i dagslys. Til makeuppen benyt-
tes farvet dagcreme, lipgloss, mascara og naturlig øjenskygge.  

Aften- eller Gallamakeup

En kraftigere og mere holdbar makeup tilpasset begivenhed, beklædning og tem-
perament, og som er særlig velegnet til aftensbelysning og fotografering. Til make-
uppen benyttes foundation, dækstift, pudder, rouge,  læbestift, lipliner, mascara, 
eyeliner og øjenskygger.  

Brudemakeup

En meget holdbar, naturlig og romantisk makeup, som er særlig veleget til fotogra-
fering, dags- og aftenbelysning. Til makeuppen benyttes meget holdbar foundation, 
dækstift, pudder, rouge, læbestift, lipliner, mascara, eyeliner og  øjenskygger.  
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Spa Luxury
Spa Luxury produktlinien fra Ainhoa byder på guddommelige kropsbehandlinger og 
aromaterapi baseret på højaktive og eksklusive ingredienser, som kaviarekstrakt, 
guldstøv, diamantpulver, rosenekstrakt med mere. Spa Luxury behandlingerne kan 
kombineres med eksklusive spabade, men kan også tilbydes uden badefaciliteter. 
De eksklusive kropsbehandlinger fra Spa Luxury giver flotte straksresultater, indre 
ro og luksuriøse spa og wellnessoplevelser for alle sanser. 

Aine Spa Luxury 

Intensiv opstrammende kropsbehandling. Hele kroppen masseres blidt i Spa Lu-
xury Bodypeeling med kaviarolier og afrenses med varmt vand. Herefter gives en 
vidunderlig afstressende wellnessmassage og aromaterpi i kaviarmassagecreme 
tilsat tørrede hibiscusblomster. Den luksuriøse wellnessmassage og intense aro-
materapi udføres på hele kroppen, herunder også hænder, fødder, ansigtet og ho-
vedbunden. Efter wellnessmassagen følger en kropsindpakning og en hvilepause 
for intensiv produktindslusning, samt for at opnå indre ro og velvære. 

Lug Spa Luxury

Intensiv nærende, restrukturerende og opstrammende kropsbehandling. Denne 
eksklusive kropsbehandling byder på luksuriøse produkter indeholdende kaviar 
og guldekstrakter, diamantpulver, rav med mere. Behandlingen har samme frem-
gangsmåde som Aine Spa Luxury behandlingen, men er særlig velegnet til tør hud 
med synlige alderstegn.



Spa Luxury

Sirona Spa Luxury

Afslappende, afstressende og sanselig kropsbehandling. Denne eksklusive krops-
behandling byder på luksuriøse produkter indeholdende kaviar, tørrede jasminblom-
ster med mere. Behandlingen har samme fremgangsmåde som Aine Spa Luxury 
behandlingen og er særlig velegnet til at løsne spændinger og blødgøre huden.

Brigit Spa Luxury

Fugtgivende og regenererende kropsbehandling. Denne eksklusive kropsbehand-
ling byder på luksuriøse og helt fantastisk aromatiske produkter indeholdende 
kaviar, rosenekstrakt, diamantpulver og ravpulver.  Behandlingen starter med en 
afrensning af hele kroppen i rosengel og en vidunderlig kaviar kropspeeling/skrub. 
Herefter følger et aromatisk rosen spabad efterfulgt af en dejlig kropsmassage. 
Brigit Spa Luxury behandlingen er særlig velegnet til fugttør hud.

Adartia Spa Luxury

Anti-cellulite og slankende kropsbehandling. Denne eksklusive kropsbehandling 
byder på luksuriøse produkter indeholdende salt, guld, kaviar med mere. Behand-
lingen starter med en vidunderlig kropspeeling/skrub på hele kroppen. Herefter 
følger en kropsindpakning i slankende rosensalt efterfulgt af en kropsafrensning 
i slankende, rensende og aromatisk skum. Adartia Spa Luxury behandlingen er 
særlig velegnet til overvægt og cellulite/appelsinhud.



Spa World
Spa Worlds store luksuriøse og aromatiske naturproduktserie fra Ainhoa byder på 
spa og aromaterapibehandlinger ud over det sædvanlige. Produkterne er bygget 
op omkring naturlige og aromatiske essentielle olier, med helt unikke egenskaber 
og resultater, samt duftoplevelser og aromaterapi der hører til den eksklusive wel-
lnessoplevelse. Spa World behandlingerne kan kombineres med eksklusive spa-
bade, men kan også delvist tilbydes uden badefaciliteter. 

Spa World Anticellulite Treatment

Eksklusiv anti-cellulite kropsbehandling. Denne vidunderlige spabehandling starter 
med en grape og æble kropspeeling/skrub. Herefter følger en blid ampulstrygning 
og termoindpakning i en slankende algemuddermaske på hele kroppen eller lokalt. 
Behandlingen afsluttes med en luksuriøs og aromatisk wellnessmassage på hele 
kroppen eller lokalt. Behand-    lingen er velegnet til hud med celluliteproblemer. 

Spa World Body Firming Treatment

Eksklusiv opstrammende kropsbehandling. Denne vidunderlige spabehandling har 
samme fremgangsmåde som Spa World Aticellulite Treatment, hvor der i stedet 
benyttes luksuriøse og intensive produkter indeholdende padderokke, vedbend, 
troldnød med mere. Behandlingen er velegnet til hud med manglende elasticitet, 
strækmærker og rynker.
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Spa World

Spa World Back Rigidity and Muscular Contractures

Eksklusiv behandling mod muskelspændinger i ryggen. Denne vidunderlige spabe-
handling kombinerer den klassiske rygmassage med naturprodukternes fantastiske 
egenskaber. Rygbehandlingen starter med en peeling/skrub af hele ryggen. Deref-
ter følger en blid massageindslusning i muskelafslappende ampul og termoindpak-
ning i smertelindrende algemaske. Behandlingen afsluttes med en klassisk rygmas-
sage. Denne eksklusive spabehandling er særlig velegnet til muskelinfiltrationer, 
spændinger og smerter i ryggen.

Spa World Dandruff and Psoriasis Treatment 

Eksklusiv hårbehandling mod skæl og psoriasis. Denne vidunderlige hårbehand-
ling indledes med blid hovedbundsmassage i naturshampoo indeholdende kamille, 
lavendel og humle. Herefter følger en termohårindpakning i algemuddermaske og 
vidunderlige essentielle olier og afsluttende hårvask. Denne eksklusive spabehand-
ling er særlig velegnet mod skæl, psoriasis, dårligt blodomløb, tørt hår og tør ho-
vedbund. 

Spa World Baldness Treatment

Ekslusiv hårbehandling mod hårtab. Denne vidunderlige hårbehandling har samme 
fremgangsmåde som Spa World Dandruff and Psoriasis Treatment, hvor der i ste-
det benyttes luksuriøse og intensive naturprodukter indeholdende cedar, cypress, 
sandal med mere. Denne eksklusive spabehandling er særlig velegnet mod hårtab 
og tyndt hår.      



Spa World
Spa World Bust Treatment

Eksklusiv opstrammende bustebehandling. Denne vidunderlige bustebehandling 
starter med en grape og æble peeling/skrub på busten og busteområdet. Herefter 
følger en blid ampulbustemassage, termoindpakning i opstrammende algemud-
dermaske og strygning i opstrammende bustecreme indeholdende vidunderlige 
essentielle olier. Denne eksklusive spabehandling er særlig velegnet mod slap bu-
ste og rynker fra halsen til busten.

Spa World Stretch Marks Treatment

Eksklusiv kropsbehandling mod strækmærker. Denne vidunderlige spabehandling 
starter med en grape og æblepeeling/skrub på hele kroppen eller lokalt. Herefter 
følger en intensiv ampulmassage og termoalgeindpakning på hele kroppen eller 
lokalt. Behandlingen afsluttes med en blide strygninger i vidunderlige naturproduk-
ter indeholdende vitamin E og F, padderokke, ginseng, collagen med mere. Denne 
eksklusive spabehandling er særlig velegnet til strækmærker og hud med store 
belastninger fra graviditet, vægttab og vægtøgning. 

Spa World Varicose Veins Treatment

Eksklusiv kropsbehandling mod karsprængninger. Denne vidunderlige spabehand-
ling har samme fremgangsmåde som Spa World Anticellulite Treatment, hvor der i 
stedet benyttes luksuriøse og intensive produkter indeholdende alger, mint, cypress 
med mere. Behandlingen er velegnet til hud med markante karsprængninger.



Spa World Chocolate 
Spa World Chocolate serien fra Ainhoa byder på eksklusive chokoladebehandlin-
ger i verdensklasse. Kakaobønnen har et rigt indhold af antioxidanter, vitaminer og 
mineraler, som effektivt afhjælper kroppens hudproblemer og efterlader en følelse 
af velvære og fornyet energi. Spa World Chocolate behandlingerne kan kombineres 
med eksklusive spabade, men kan også tilbydes uden badefaciliteter. 

Spa World Chocolate Firming Treatment 

Eksklusiv opstrammende chokoladebehandling. Denne eksklusive spabehandling 
indledes med en vidunderlig chokoladeskrub på hele kroppen. Herefter følger en 
luksuriøs chokoladekropsmassage og kropsindpakning i luksus chokolademaske, 
efterfulgt af strygninger i opstrammende luksus chokoladekropsprodukter. Spabe-
handlingen giver ny energi og velvære, og efterlader huden opstrammet og med en 
intensiv ungdommelig glød.

Spa World Chocolate Reducing Anticellulite Treatment

Eksklusiv slankende anti-cellulite chokoladebehandling. Denne eksklusive spabe-
handling har samme fremgangsmåde som Spa World Chocolate Firming Treat-
ment. Til denne behandling benyttes luksuriøse chokoladeprodukter indeholdende 
kakao, birk, vedbend, koffein med mere. Spabehandlingen virker meget slankende 
og modvirker intensivt cellulite og appelsinhud, samt giver ny energi og velvære.
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Klassisk Massage
Ainhoa har udviklet en hel serie af eksklusive naturprodukter til brug for Massage-
sens mange facetter af vidunderlige behandlinger. Produkterne spænder lige fra 
vidunderlige aromatiske lavendelmassageolier og eksklusive chokolademassage-
cremer, samt et helt univers af ampuller, essentielle- og æteriske naturolier. Ainhoas 
massageproduktserie byder på eksklusive, effektive og sanselige kombinationsmu-
ligheder til såvel den klassiske massage og wellnessmassagen.

Produkterne er særlig velegnet til disse traditionelle klassiske massager:

Klassisk Kropsmassage 

En komplet og dybdegående helkropsmassage mod ømme muskler og skader. 
Velegnet som forebyggende massage til sportsudøvere eller som behandling til 
infiltrationer, muskelspændinger, belastningsskader med mere.

Klassisk Ryg- og Skuldermassage 

En komplet og dybdegående massage på skulder og ryg. Velegnet til spændinger 
i skuldre, lænd og nakke, samt museskader og lignende.

Ansigts- og hovedbundsmassage

En blid terapeutisk og afstressende wellnessmassage, hvor hele ansigtet masse-
res blidt i vidunderlige essentielle olier efter eget valg. Ansigtets og hovedbundens 
energipunkter stimuleres blidt og professionelt. Massagen er velegnet til afstres-
ning, spændingshovedpine, spændinger i kæben mm.



Wellness Massage

Chocolate Massage

En eksklusiv stimulerende og energisk wellnesskropsmassage med vidunderlige 
chokoladeprodukter. Virker meget energisk på både krop og sind. En lidt mere 
tempofyldt massageform for stimulering af både energi og humør. 

Hotstone Massage

En blid og terapeutisk wellnesskropsmassage med varme lavasten og skøn aroma-
tisk lavendelolie. Virker meget afstressende og afslappende på både krop og sind. 
En blid massageform for den totale oplevelse af luksus og velvære. 

Aromaterapi

Wellnesskropsmassage i vidunderlige og sanselige naturolier tilpasset og special-
blandet efter behov f.eks. slankende olie, anticellulite olie, opfrisk ende olie, ren-
sende olie med mere. En blid og vidunderlig aromatisk massage, som stimulerer 
både krop og sind i mange dage.



ANSIGTSBEHANDLINGER
Klassisk ansigtsbehandling   60 minutter

Klassisk Ansigtsbehandling til Mænd  60 minutter

A.H.A Intensive Program  60 minutter

Luxury Firming Program  75 minutter

Aquasense Hydrating Program  60 minutter

Oxygenating and Hydrating Intensive Program 75 minutter

Luxe Gold and Vitamin C Program  60 minutter

Økologisk Ansigtsbehandling  60 minutter

MANICURE
Spa World Manicure   45 minutter  

Spa World Chocolate Manicure  45 minutter

Lak    + 10 minutter

Fransk Manicure   + 15 minutter

PEDICURE
Spa World Pedicure   45 minutter

Spa World Chokolate Pedicure  45 minutter

Lak    + 10 minutter

Frank Pedicure   + 15 minutter 

DEPILERNG
Hårfjerning på ben fra knæ og ned  30 minutter

Hårfjerning på hele ben  45 minutter

Hårfjerning i bikinilinien   15 minutter

Hårfjerning på ryggen   30 minutter

Hårfjerning under armene  15 minutter

Hårfjerning på overlæbe  15 minutter

Retning af bryn   15 minutter

MAKEUP
Dagmakeup   15 minutter

Aften eller Gallamakeup  45 minutter

Brudemakeup   60 minutter

Alle ovenstående tider er vejledende tider. 

SPA LUXURY
Aine Spa Luxury   90 minutter  

Lug Spa Luxury   90 minutter

Sirona Spa Luxury   90 minutter

Brigit Spa Luxury   105 minutter

Adartia Spa Luxury   105 minutter 

Spabad    + 30 minutter

SPA WORLD
Spa World Anti Cellulite Treatment  90 minutter

Spa World Firming Treatment  90 minutter

Spa World Varicose Veins treatment 90 minutter

Spa World Back Rigidity Treatment 60 minutter

Spa World Dandruff and Psoriasis Treatment 60 minutter

Spa World Baldness Treatment  60 minutter

Spa World Bust Treatment  60 minutter

Spa World Stretch Marks Treatment 90 minutter

Spabad    + 30 minutter

SPA WORLD CHOCOLATE
Spa World Chocolate Firming Treatment 90 minutter

Spa World Chocolate Reducing Treatment 90 minutter

Spabad    + 30 minutter

KLASSISK MASSAGE
Klassisk Kropsmassage  60 minutter

Klassisk Ryg & Skuldermassage  45 minutter

Ansigt & Hovedbundsmassage  30 minutter

WELLNESS MASSAGE
Chocolate Massage   60 minutter 

Hot Stone Massage   60 minutter

Aromaterapi   60 minutter

Find din nærmeste professionelle behandler på www.ainhoa.dk og se 
hvilke af disse vidunderlige behandlinger som udbydes. Behandlingerne 
sælges også som smukke indbundne gavekort indeholdende små eks-
klusive ainhoaprodukter og sund slik.

AINHOA


