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PRISER – ENTRÉ
Mandag til fredag 495,–

Lørdag og søndag/helligdager 695,–

Entré ved behandling 295,–

Entré ved behandling lørdag og søndag  495,–

Formiddags-spa frem til kl. 12.00 (søn.-fre.) 325,–

Kvelds-spa fra kl. 18.00 (søn.-fre.) 355,–

Inkludert i entré: Lån av 2 stk. håndkle, badekåpe  
og tøfler samt sjampo, balsam, dusjsåpe, bodylotion,  
frukt, te og vann. Fri bruk av treningsrom samt  
aktiviteter i vår helse- og treningsplan.

Lån av ekstra håndkle og badekåpe kr. 25 pr. stk. 
Badetøy kan kjøpes i vår spa-shop. 
Bermudashorts og heldekkende badedrakt er  
ikke tillatt i spa grunnet hygiene og vannsøl.

ÅPNINGSTIDER
Mandag, tirsdag og torsdag  07.00–21.00

Onsdag og fredag 07.00–23.00

Lørdag 08.00–23.00

Søndag 08.00–21.00

Onsdager kl.20.00-23.00 og siste søndag i måneden  
kl.16.00-21.00 er det Continental-spa hvor hele spa  
benyttes uten badetøy. 
Se vår hjemmeside for informasjon.       

Avvik i åpningstid kan forekomme. Se vår hjemmeside.
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Siden tidenes morgen har mineralholdig kildevann virvlet opp i Larvik – krystallklart og helsebringende.  
I 1843 ble det første badet etablert på kilden, og gjennom flere generasjoner var Farris Bad det største 
kurbadet i Norden. Når Farris Bad nå er tilbake, er det med én fot i historien; og én i framtiden. 

Farris Bad er et av de største og mest inneholdsrike spa i Norden, med en unik beliggenhet og moderne 
arkitektur. Her finner du roen i kropp og sjel. Med fokus på fysisk og mental trening, balansert kosthold 
og helsebringende behandlinger, har vi en klassisk helhetsfilosofi bygget på det beste innen europeiske 
spa-tradisjoner. Vi henter vårt mineralrike kildevann fra 55 meters dyp. Etter en tyve års reise gjennom 
rensende morenemasser, strømmer det velgjørende vannet ut i spaets kildevannsgrotte.

For oss som jobber her, handler det om mer enn besøk og overnattinger:

Vi gir deg rom. Vi gir deg tiden tilbake. 
For tiden du savner, savner også deg.

Velkommen!

VELKOMMEN TIL FARRIS BAD
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PRAKTISK INFORMASJON 
OG SPA-ETIKETTE

Generell etikette

 Vårt spa har 16 års aldersgrense.

 Av hygieniske årsaker og for å forhindre vannsøl er ikke bermuda-lange shorts, undertøy  
eller heldekkende badedrakt tillatt.

 Dusj grundig og uten badetøy før ditt besøk i spaet. Et svett besøk i badstuen  
krever en dusj før du benytter bassenger eller kulper.

 Vi anbefaler å bruke saunaene uten badetøy.

 Under Continental Spa-kveldene benyttes hele spa-anlegget uten badetøy. Dekk deg til med 
badekåpe, peshtemal eller håndkle når du beveger deg rundt i anlegget.

 Unngå svette på treverket: Benytt alltid hånkle under hele kroppen – også føtter – i sauna.

 Bruk tøfler når du beveger deg i spaet, men sett dem igjen utenfor sauna.

 Respekter at vår spa-avdelning er et stille-område.

 Mobiltelefon og kamera er ikke tillatt i spaet. Ta tiden tilbake – ta fri fra mobilen!

 Relax-sengene er tilgengelige for alle og kan derfor ikke holdes av. 

 Røyking og snus er forbudt i hele spaet, inkludert på terrasser.

 Medbrakt mat og drikke er ikke tillatt.

 Vi serverer snacks og drikkevarer i spa-loungen. Av hensyn til andre gjester er  
konsum av alkohol kun tillatt i spa-loungen og kan ikke tas med inn i spaet.

 Intimitet mellom gjester hører ikke hjemme på spa.

«Ved å følge disse regler gir du et viktig 
bidrag til hygiene og helse på Farris Bad»

Kristin Mariante,  
Spa-koordinator

Praktisk informasjon før behandlingen

 Bestill behandlinger i god tid før ankomst.  
Tlf: 33 19 60 00 / booking@farrisbad.no

 Informer oss om eventuelle plager eller spesielle behov ved bestilling,  
f.eks. allergier, graviditet, pacemaker, høyt blodtrykk, etc.

 Avbestilling av behandling må skje minimum 24 timer før avtalt tid.  
Avbestillinger etter dette vil bli belastet.

 Møt opp minst 10 min. før behandlingsstart. Senere oppmøte vil kunne forkorte din 
oppsatte behandlingstid uten kompensasjon.

 Dusj alltid før du besøker vårt spa eller før du går i behandling.

 Møt opp i badekåpe til behandling. Du får utdelt engangstruser om du ønsker.

 Produkter til hjemmebehandling vil forsterke og forlenge effekten av din behandling. 
Våre terapeuter setter gjerne opp et hjemmeprogram for deg.

 Vi anbefaler deg å delta på våre aktiviteter. Det vil hjelpe deg å finne roen og gir deg 
større helsegevinst. 

 Fjern make-up før ansiktsbehandling eller lakk før manikyr og pedikyr.

 Se www.farrisbad.no for mer informasjon.

Vi ønsker deg et behagelig opphold hos oss. 
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DRØMMEDAG FOR TO  |  100 min.  |  1995,- pr. pers. (ord.pris 2190,-)   |  søn-fre.

Vær sammen og opplev ekte tyrkisk hamam der dere blir vasket og skrubbet godt slik at huden blir myk 
og klar til en deilig skum- og hårvask!  Deretter nyter dere 50 min massasje i  duo-rom. Massasjen kan 
tilpasses deres individuelle behov, fra rygg-, nakke- og skuldermassasje til en full kroppsmassasje.

Effekt: Fjerner døde hudceller og styrker slitne muskler. 

KJÆRLIGHETSPAKKE FOR TO  |  95 min.   |  1790,- pr. pers. (ord.pris 1990,-)

Nyt en 50 min. klassisk massasje med din kjære i et duo-behandlingsrom, etterfulgt av et nærende og 
luksuriøst melkebad.

Effekt: Kvalitetstid med din kjære, avslappende og næringsrik for huden.

PAKKERPAKKER

SIGNATUR-PAKKE FOR ÉN  |  100 min.  |  2195,- (ord.pris 2390,-)

Resultatbasert ansiktsbehandling på 50 min. der terapeuten ser dine behov. Behandlingen kombineres 
med en lindrende klassisk massasje på 50 min. som tilpasses ønsker, fra rygg-, nakke- og 
skuldermassasje til en full kroppsmassasje. 

Effekt: Fornyende og fuktighetsgivende for huden, og avslappende for kroppen.

DRØMMEDAG FOR ÉN  |  Tre timer  |  3150,- (ord.pris 3885,-)

Nyt noen timer for deg selv der du får full pleie fra topp til tå. Terapeuten starter med en  
avgiftende kroppsskrubb og fortsetter deretter med en kroppsinnpakning og ansiktsbehandling.  
Det hele avsluttes med et fotbad hvor du får servert en deilig, rensende te. Full pleie fra topp til tå  
med luksuriøse økologiske alger.

Effekt: Avgiftende, oppstrammende, slankende og hudfornyende.

ØNSKER DU Å BESTILLE FLERE BEHANDLINGER?  
Vi har skreddersydd behandlings pakker for å gi deg en enda bedre opplevelse og effekt.
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VÅR FAG- OG 
UTVIKLINGSANSVARLIG,  

LASSE, ANBEFALER…
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FARRIS BAD SIGNATURBEHANDLINGER

SIGNATUR ANSIKT DELUXE  |  75 min.  |  1695,-

Behandlingen starter med en hudanalyse. Terapeuten velger deretter ut produkter som vil jobbe aktivt 
på din hudtype. Behandlingen inkluderer rens, peeling, ansiktsmassasje med spesialserum, 
spesialmaske, hodebunnsmassasje, korrigering av øyebryn, avsluttende serum og krem. Oppgrader din 
behandling med farging av vipper og bryn for 150,-

Effekt: Reduserer linjer, gir næring, strammer huden og gir ny glød.

SIGNATUR ANSIKTSBEHANDLING  |  50 min.  |  1195,-

Våre terapeuter gjør en hudanalyse og finner produkter som passer perfekt til din hud.  
Rens, peeling, ansiktsmassasje, ansiktsmaske, korrigering av øyebryn og avsluttende krem.

Effekt: Nærende, fornyende og avslappende.

FARRIS BAD NAKKE & HODE   |  50 min.  |  1245,-

Med frisk massasjebalsam og effektive teknikker blir du massert i nakke og hode, som løser opp 
spenninger og gir deg et avslappet sinn. Under den 50 minutter lange behandlingen varmes det opp 
urtestempler som brukes til å massere punkter i ansikt og hode. Dette tilfører friskhet og klarhet, samt 
gir en behagelig og avstressende opplevelse. Behandlingen er utarbeidet av terapeutene på Farris Bad 
slik de vil at en nakke- og hodemassasje skal være!

Effekt: Letter spenninger i nakke/hode, avslappende og klarnende. Spesielt god for deg som bruker mye 
PC eller smartphone.

SIGNATUR
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SIGNATUR SIGNATUR

RYGG- OG NAKKEMASSASJE  |  50 min.  |  1295,-

En dyp og effektiv behandling for deg med spenninger og smerter eller som bare vil ha en god, grundig 
massasje av rygg og nakke. Teknikkene er utviklet av terapeutene på Farris Bad, med inspirasjon fra 
klassisk- og aromamassasje med trykk, knaing og vridning til dyp muskelbehandling hvor vi frigjør 
kroniske mønstre av spenninger med langsomme drag, strekk og dype friksjoner.

Behandlingen er kraftfull og vil kunne føre til sårhet under og etter behandlingen. 

Effekt: Løser opp muskelspenninger og smerter, frigjør pust og gir økt bevegelighet i relevant område. 
Passiv trening av muskulatur, som gir en behagelig og avslappende følelse i kroppen.

DEN RENE FØLELSEN  |  50 min.  |  1295,-

Skrubben påføres med lette bevegelser, slik at huden blir skrubbet, myk og klar. Avsluttes med en 
avslappende massasje av rygg- og nakke.

Effekt: Fjerner døde hudceller og gir en myk og smidig hud. Forbedrer sirkulasjonen og løser opp stive  
og støle muskler.

FOT- OG LEGGMASSASJE  |  50 min.  |  995,-

Med teknikker fra thai, kinesisk, bindevev og refleksologi har terapeutene utvikklet denne fot- og 
leggmassasjen precis så som vi anser att en deilig fot- og leggmassasje skal være.

Effekt: Løser opp spenninger og blokkeringer i legger og føtter.

URTE-MASSASJE
En kombinasjon av klassisk massasje og oppvarmede kompresser med oppløftende og helende urter. 
Kompressene blir dampet opp slik at urtenes egenskaper frigjøres. Ved ulike teknikker som trykking, 
rulling og strykning masseres kroppen for å dempe spenninger, fjerne smerter og øke sirkulasjonen. En 
rolig, aromatisk og avslappende massasje som gir deg en unik sanseopplevelse. Behandlingen kan 
tilpasses individuelle behov fra rygg-, nakke- og skuldermassasje til en full kroppsmassasje.

80 min. inkluderer nakke og hodebunnsmassasje

50 min.  |  1295,-
80 min.  |  1795,-

Effekt: Energigivende, smertelindrende og muskelavslappende. 

MASSASJE MED VARME STEINER  |  80 min.  |  1695,-

Ved å plassere oppvarmede steiner på relevante punkter på kroppen, fremmer massasjen dyp 
muskelavslapning. Behandlingen er utviklet av våre massører for å gi deg best mulig opplevelse. Dette er 
en dypt avslappende og god massasje som bidrar til å fjerne giftstoffer samt roe ned kropp og sinn.  

Effekt: Kan lindre kroniske smerter. En favorittbehandling som reduserer stress og gir deg komplett ro 
og avslapning.
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GRAVIDE

MOTHER TO BE ANSIKT  |  50 min.  |  1195,-

Effektiv og avslappende ansiktsbehandling som tilpasses dine behov og ønsker. Etter konsultasjon og 
hudanalyse velges det ut produkter som passer spesielt til deg og din hudtype. Rens, peeling, ansikts- 
og hodebunnsmassasje, ansiktsmaske, korrigering av øyebryn og avsluttende krem.

Effekt: Fjerner døde hudceller og gir næring og glød til huden.

MOTHER TO BE DELUXE  |  75 min  |  1795,-

Vi bruker nyskapende produkter som har blitt spesielt designet og klinisk bevist å forebygge 
strekkmerker i svangerskapet. Alle områder av kroppen, fra topp til tå, gis maksimal komfort, omsorg og 
oppmerksomhet for å oppnå ønsket effekt, samt en fantastisk og avslappende følelse.

Behandlingen begynner med en god ryggmassasje og etterfølges av at kroppen smøres inn med en 
varm og oppstrammende kroppsmaske. Mens masken virker får du en god fotmassasje for å lindre 
verkende, slitne, tunge og hovne føtter. For å fullføre behandlingen påføres huden produkter som har en 
markant effekt på elastisiteten i huden og virker regenererende.

Effekt: Forebygger strekkmerker, øker elastiteten og tilfører fuktighet.

Alle massasjer og kroppsbehandlinger for gravide utføres fra uke 12 og ut svangerskapet. 

De ni månedene du venter på ditt barn er en spesiell tid
Alle fortjener et løft innimellom, men ingen fortjener det mer enn deg 
som går med barn i magen. En avslappende behandling kan gjøre 
mirakler mens du venter på ditt eget lille mirakel. 

MOTHER TO BE MASSASJE  |  75 min.  |  1795,-

Denne unike behandlingen styrker båndet mellom den blivende mor og barnet gjennom berøring som 
arbeider med rytmer av to hjerteslag. Under hele behandlingen hviler man på myke puter som gir støtte 
og trygghet. Med unike teknikker tilpasset gravide masseres ryggen for å myke opp spenninger i 
kroppen. Deretter masseres hender, føtter og ben for å redusere og motvirke væskeansamlinger. 
Behandlingen avsluttes med en beroligende ansikts- og hodebunnsmassasje for optimal ro og 
tilstedeværelse. Herlige milde dufter virker stimulerende og gir ny energi til den blivende mamma. 

Effekt: Gir deg nye krefter, virker drenerende for hovne føtter og løser opp spenninger i muskulaturen.
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HAMAM FOR TO   |  40 min.  |  995,- pr. pers. – to terapeuter

Opplev ekte tyrkisk hamam sammen!
Her vil dere ha hamamet for dere selv med hver deres hamam-mester som gir en totalt autentisk 
opplevelse. Dere starter i hamamets dampbastu. Deretter blir dere skrubbet over hele kroppen før dere 
videre blir vasket med mykt, varmt skum og får en lett, deilig skummassasje. Opplevelsen avsluttes med 
vask av hår og hodebunn.

Effekt: Fjerner døde hudceller og gir en myk og silkeaktig hud.

SUITE FOR TO  |  110 min.  |  1395,- pr. pers. – én terapeut

For deg og én du bryr deg om.
Den ene ligger i kurbad og slapper av, mens den andre får en herlig ryggmassasje. Så bytter dere plass. 
Kurbadet gjør huden silkemyk og velduftende. Vår massør gir hver av dere effektiv massasje i 30 min som 
løser opp muskulatur og spenninger i rygg, skuldre og nakke. Som avslutning slapper dere av i suiten med 
frukt, sjokolade og forfriskende drikke.

Effekt: Avslappende, løser opp mukelaturen, næring til huden og tid til din kjære.

FLYT OG MASSASJE FOR TO   |  50 min.  |  1095,- pr. pers. – én terapeut

Tid for avslappning. 
Miksen mellom flyt og massasje er optimal for å løse opp spenning og gi den gode avslappende effekten for 
kroppen. Her er dere i samme rom hvor den ene begynner med massasjen der vår massør gir en god og 
effektiv behandling som løser opp muskulatur og spenninger i rygg, skuldre og nakke. Den andre vil samtidig bli 
pakket inn i myke håndklær og senkes ned i vår herlige avslappende float. Etter 25 minutter bytter dere plass.  
Maksvekt ca. 90 kg.

Effekt: Beroligende, avslappende og løser opp muskulatur.

DUO
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ANSIKTS- OG 
KROPPSBEHANDLINGER
På Farris Bad jobber vi med de beste av de beste. Hos oss kan du velge blant Europas flotteste merker fra 
Irland, Frankrike, England og Tyskland. Her kan du plukke akkurat det som passer dine behov og ønsker.

VOYA
VOYA er en multi-prisvinnende spa-serie som spesialiserer seg på luksuriøse, økologiske 
hudpleieprodukter. Serien er basert på verdens første økologisk sertifiserte alger, nøye utvalgt og 
skånsomt høstet for hånd på Irlands ville Atlanterhavskyst. 

VOYA er økosertifisert av Soil Association. Dette forsikrer at VOYAs ingredienser svart til de strengeste 
standarder og er høstet både miljøvennlig og etisk. VOYAs økoluksus-behandlinger og produkter finnes i 
dag på eksklusive spahotell i 37 land.

BABOR
Tysk serie med over 50 års erfaring innen pleiende kosmetikk og personlig hud- og kroppspleie. Babor 
kjennetegnes av seriøsitet og kvalitet. Konsernet har en streng kvalitetskontroll som gjelder alle ledd i 
produksjonen, fra råvarer til salgsleddene, før produktene endelig når forbrukermarkedet.

Babor-produkter inneholder bl.a. verdenskjente, pleiende ingredienser fra kildevann, leire og andre 
aktive stoffer. Babor Cosmetics, spafilosofi bygger på en helhetstenkning om kropp og sjel, harmoni og 
balanse, og å gi kunden en opplevelse gjennom naturens kraft.

DECLEOR
Høy kvalitet og gode resultater har gjort Decléor til den ledende serien i hudpleiesalonger og spa, både i 
Skandinavia og internasjonalt. Decléors visjon er balanse, tillit og respekt, både for produktene og for 
miljøet. 

ELEMIS
Hvert år får 6,5 millioner mennesker oppleve de fantastiske Elemis-behandlingene hos eksklusive 
hudpleiesalonger og SPA. Dette innovative britiske SPA- og hudpleiemerket kombinerer kraftfulle, 
naturlige ingredienser med banebrytende teknologi og kliniske studier som gjør det mulig for ELEMIS å 
gi deg noen av de mest effektive anti-age produktene og SPA-behandlingene kundene og 
skjønnhetsindustrien noensinne har opplevd.
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ANSIKT

VOYA DELUXE ANTI-AGEING FACIAL  75 min.  |  1645,-

Inkluderer VOYA spesial algemaske og ferske laminaria alger som reparerer skadet DNA, stimulerer til økt 
kollagen produksjon og bedre fasthet i huden. Nyt en drenerende og oppløftende ansikt- og hodebunns-
massasje mens algene utfører sin magi. Resultatet er en fastere og mer elastisk hud med sunn og flott glød.

Legg til en øyebehandling som reduserer hevelser og fine linjer i din ansiktsbehandling  for 200,-

Effekt: Stimulerer kollagenproduksjonen – strammer opp og mykgjør tørr og dehydrert hud, samtidig 
som synligheten av fine linjer og rynker reduseres. 

VOYA ORGANIC ILLUMINATING FACIAL  50 min.  |  1195,-

Denne økologiske ansiktsbehandlingen er dypt avgiftende og vil gi en flott, jevn og klar hudtone og en 
nydelig glød. Ansiktsmasken og enzymepeelingen som brukes i behandlingen hjelper til å forminske 
porer, redusere pigmenteringer og gi ny glød.Inkluderer en refleksologi-inspirert fotmassasje som smelter 
bort enhver bekymring og etterlater deg med en følelse av å sveve på luft.

Effekt: Dypt avgiftende og gir en jevn og klar hudtone. Huden etterlates silkemyk og strålende.  

VOYA INTENSE DEFENCE FOR MEN FACIAL  50 min.  |  1195,-

En behandling som fokuserer på mannens hudtype. Denne kraftige og effektive behandlingen eksfolierer 
huden med de fineste bambuskorn, noe som gir en dypere skrubb. Nyt deretter en avslappende 
ansikts- og hodebunnsmassasje mens huden tilføres mineraler og vitaminer fra VOYAs spesialmaske. 
Fantastisk for å dempe utslett og irritasjon som følge av barbering eller inngrodde hår. Huden etterlates 
fuktet, forfrisket og matt.
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GLOWING YOUTH FACIAL  |  75 min.  |  1695,-

Ønsker du resultater kombinert med velvære? Decléor sin SKIN-BODY-MIND filosofi gir deg en unik 
behandlingsopplevelse. Vi benytter en 100% naturlig spesialmaske med vitaminer og proteiner. Naturlig 
linfrø, hvetekim og solsikke gir en fukt boost, demper rød irritert hud og gir huden glød. I løpet av 
behandlingen får du en lett massasje på rygg, ansikt og nakke. Behandlingen kan tilpasses alle 
hudtyper.

Effekt: Anbefales til deg som ønsker frisk og ungdommelig glødende hud som gjør deg festklar!  

BABOR HSR LIFTING DELUXE   |  75 min.  |  1695,-

En luksuriøs behandling for den bevisste kvinne og mann som ønsker å bevare sitt flotte ytre så lenge 
som mulig. Bruk tiden på deg selv, og la oss ta vare på huden din. Ved hjelp av innovative spesialmasker 
som motvirker for tidlig aldring, er dette den ultimate behandlingen innen lifting med langtids effekt. 
Huden vil se og føles bedre ut. Nøkkelord her er fasthet, spenst og smidighet i god kombinasjon med 
velvære og nytelse gjennom både hodebunns- og ansiktsmassasje. 

NYHET! PRO-COLLAGEN AGE DEFY  |  50 min.  |  1295,-

Elemis sin prisvinnende ansiktsbehandling.
Behandlingen motvirker aldring, gjør linjer og rynker mindre synlige og tilfører mye fuktighet og glød, 
samt virker avstressende med en fantastisk ansiktsmassasje.

ANSIKT ANSIKT

DR. BABOR SKIN RENEWAL  |  50 min.  |  1195,-

Forny og få tilbake din opprinnelige hud. Denne rensende fruktsyre-behandlingen er perfekt mot rynker, 
pigmentering, akne og problemhud. Grundig rens, ansiktsmassasje og fruktsyre-maske spesialtilpasset 
for din hud booster alle hudens vitale egenskaper. Huden føles ren og fornyet! 
Babors fruktsyre-behandling anbefales også som en kur.

BABOR CRASH FACIAL  |  50 min.  |  1295,-

Dette er en populær og effektiv behandling som booster huden med strålende glød, vitalitet og 
ungdommelighet. Den regenerer, fukter, glatter ut, beroliger, renser og strammer opp ved at huden 
sluser inn flere ampuller på en gang. Derfor kalles det Crash-behandling fordi huden Crashes med de 
edleste dråper fra Babors ampulleserum.

Anbefales til fuktfattig, tørr og livløs hud.

Effekt: Strålende glød, vitalitet og foryngelse. Fantastisk fuktighets-boost til trøtt og tørr hud.

BRIGHT EYES  |  50 min.  |  995,-

I denne behandlingen får du farget dine vipper og bryn, nappet og korrigert brynene samt en fantastisk 
øyemaske som gir fukt, strammer opp huden rundt øynene og gir et strålende blikk.

Effekt: Fuktighetsgivende, reduserer fine linjer samt gir perfekte vipper og bryn.
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DECLÉOR AROMA WRAP RITUALS
Komplett lykke for hele kroppen! Aroma Wraps-behandlinger gir deg kroppsskrubb, kroppsmaske og lett 
massasje med en aromatisk balsam for å oppnå en strålende, god og frisk hud. Effektive 
planteekstrakter valgt i henhold til dine behov påføres før du pakkes du inn i varmeteppe, slik at de 
aktive ingrediensene får maksimal virkning. Mens du er pakket inn i denne varme, trygge, boblen får du 
en deilig hodebunnsmassasje for å lette hodet og tankene.  

Du kan velge mellom: 

OPPLØFTENDE  |  50 min.  |  1395,-
Denne sirkulasjonsfremmende innpakningen er for deg med tunge ben, tretthet, dårlig sirkulasjon og 
vannopphopninger, samt for alle med muskelspenninger eller som bare trenger en energi-boost. 

Effekt: Øker sirkulasjonen, letter spenninger og virker rensende.

BEROLIGENDE  |  50 min.  |  1395,-
Perfekt for deg som er tappet for energi og/eller har tørr hud. Passer for alle som ønsker en optimal spa-
opplevelse. Behandlingen avsluttes med at du blir smurt inn med en næringsrik og god kroppslotion. 

Effekt: Etterlater huden glødende, silkemyk og revitalisert.

KROPP
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VOYA LUKSUS-SKRUBB MED ALGER  |  50 min.  |  1295,-

VOYAs peeling med økologisk sertifisert Fucus Vesiculosus tangskrubb er den ultimate nytelse for trøtt 
og livløs hud. Antioksidantene i vår mineralrike algepeeling har en rensende og oppstrammende effekt 
på kropp og hud. Behandlingen inkluderer en avslappende massasje med VOYAs algeolje «Angelicus 
Serratus». Behandlingen avsluttes med påføring av VOYAs oppstrammende bodylotion «Softly Does It». 
En medium skrubb.

VOYA ALGEINNPAKNING  |  50 min.  |  1595,-

Vi benytter ferske algeblader fra den ville Atlanterhavskysten til å pakke inn kroppen. Innpakningen har 
en sterkt avgiftede effekt. Den mykgjør og vekker kroppen til live igjen. Behandlingen avsluttes med 
påføring av en deilig og oppstrammende bodylotion. For maksimal effekt av behandlingen anbefaler vi 
denne etter noen av våre skrubb-behandlinger. Inkluderer ansiktsrens, øyemaske og avsluttende krem.

Effekt: Avgiftende, slankende og oppstrammende.

KROPPKROPP

BABOR ANTI-CELLULITE  |  50 min.  |  1395,-

Si farvel til cellulitter!
Etter en effektiv skrubb hvor vi fjerner døde hudceller, bandasjeres du på mage, rumpe og lår med 
wraps, dynket i de mest effektive ingrediensene som øker fettforbrenningen, sirkulasjonen, og drenerer 
overflødig væske i kroppen. En deilig og avslappende hodebunnsmassasje utføres mens ingrediensene i 
masken jobber. Du vil se en svak eller sterk rødme på huden, litt avhengig av hvor god sirkulasjon du 
har fra før. Etter bare én behandling vil du oppnå et synlig forbedret resultat med synlig glattere hud og 
jevnere hudoverflate. Vi anbefaler en kur på 6–8 behandlinger for optimalt resultat. Hjemmeprodukter 
anbefales for maksimal effekt.

Effekt: Drenerende, avgiftende og oppstrammende.

BABOR BODY RITUAL   |  50 min.  |  1195,-

God kroppspeeling med mineralsalt og varm olje etterfølges av en kremet  og deilig innpakning. Intensiv 
næring og fuktighet med mandelolje, thermalvann og stamceller gjør at huden beskyttes mot 
miljøpåvirkning og oppnår ny friskhet og fuktighet. 

Du velger selv duftopplevelse og ønsket resultat:

Shaping for body: Effektiv, oppstrammende og figurformende.
Energizing lime mandarin: Oppløftende og vitaliserende.
Relaxing lavender mint: Avslappende og beroligende.
Balancing cashmere wood: Beskyttende, styrkende og balanserende.
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KONGENS HAMAM  |  40 min.  |  995,-

På sporet av en tapt tid
Du starter i hamamets dampbadstu. Hvilende og helt avslappet, på en stor oppvarmet Larvikitt-plate 
skrubber terapeuten hele kroppen din med en utvalgt skrubb-hanske som effektivt fjerner døde hudceller 
og renser huden, samtidig som det kjennes avslappende og godt. Varmt såpeskum og skummassasje, 
hårvask samt hodebunnsmassasje gjør at en føler seg som en konge fra svunnen tid.

Effekt: Forynger huden og er styrkende for slitne muskler.

DRONNINGENS HAMAM   |  40  min.  |  995,-

Gjenoppdaget tradisjon
Under sultanens tid skulle tilkomne bruder bli skjemmet bort i timevis i de ulike kamrene i hamamet, 
helt dedikert til jakten på personlig skjønnhet. Denne unike hamam-behandlingen består av at du starter 
i hamamets dampbadstu for å mykgjøre og fukte huden. En myk og behagelig kroppsskrubb gir plass til 
ny, frisk og glødende hud. Påfølgende såpevask med aromatisk og var såpeskum og skummassasje, 
hårvask og hodebunnsmassasje. En behandling som er en dronning verdig!

Effekt: Fjerner døde hudceller og gir en myk, silkeaktig følelse.

KROPP
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AROMAMASSASJE
En lett bindevevsmassasje hvor vi bruker eteriske/aromatiske oljer og gir en myk, avslappende massasje 
ved bruk av strykninger og knaing av muskulatur. 
Behandlingen er rolig og har en behagelig og jevn flyt.

Effekt: Demper lette muskelspenninger og øker sirkulasjonen i vevet.

110 min.  2095,-
80 min.  1695,- 
50 min.  1195,-

KLASSISK MASSASJE
Ved knaing, press og strekking av muskler tilpasses behandlingen ditt behov med kvalitet og 
kompetanse, kan også utføres som en avslapningsmassasje. Effektiv ved muskelspenninger, stølhet og 
som generelt avslappende og oppmykende behandling. Klassisk massasje kan brukes både 
forebyggende og behandlende, virker beroligende på nervesystemet og kan lindre smerte.

Effekt: Gir smidig og mer elastisk muskulatur, virker avslappende og øker sirkulasjonen.

110 min.  2095,-
80 min.  1695,-
50 min.  1195,-

Vi har også signatur-massasjer som er spesiallaget av våre massasjespesialister.  
Se side 11–13.

MASSASJE
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DRY FLOAT   |  20  min.  |  295,-

Inntyllet i kun myke håndklær, hviler du flytende og vektløs – uten å bli våt. Maksvekt ca. 90 kilo.
Passer utmerket før eller etter massasje, kurbad, rhassoul eller andre behandlinger. 

Effekt: Beroligende, avslappende og energigivende.

RHASSOUL DELUXE   |  40  min.  |  945,- pr person 

Deres Rhassoul DeLuxe-opplevelse starter med at dere skrubbe kroppen med god saltskrubb i 
Rhassoulens egen dusj. Etter det går dere inn i Rhassoulens private dampbastu der dere smører hele 
kroppen med deilig og myk leire, også ansikt og hår. La dampen øke leirens effekt mens dere slapper av 
under den vakre, skiftende stjernehimmelen med behagelig musikk. Deretter skylles leiren vekk av en 
kraftig tropisk regndusj. Som avslutning påfører dere en pleiende og nærende kroppsolje. Dette er et 
perfekt rituale å dele med din partner eller gode venner. Etterlater huden og sjelen strålende og fornyet.

Effekt: Gir næring, fuktighet og glatt, myk hud.

RHASSOUL   |  40  min.  |  795,- pr person 

Dere starter ritualet med å skrubbe kroppen med en god saltskrubb i Rhassoulens egen dusj. Etter det 
går dere inn i Rhassoulens dampbastu der dere smører hele kroppen med deilig og myk leire, også 
ansikt og hår. La dampen øke leirens effekt mens dere slapper av under den vakre, skiftende 
stjernehimmelen med behagelig musikk. Det hele avsluttes med en kraftig, tropisk regndusj.

Effekt: Gir næring og en glatt og myk hud.

SPA
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VITAMINRIK – MELKEBAD FOR TO  |  45  min.  |  795,- pr. pers.

Her disponerer dere vårt fantastiske «dream bath». Dere starter med å gi hverandre en velgjørende 
skrubb, for så å stige ned i det herlige badet vi har klargjort. Det er behagelig og virker avslappende på 
muskler og ledd. Spenninger og stress fordrives. En perfekt ramme for dere som vil ta ekstra vare på 
hverandre. Melkebad er essensen i Kleopatras baderituale med melkeproteiner, nærende vitaminer, 
aminosyrer og mineraler. Naturlig kollagen fra havreekstrakt og japansk kameliaolje trenger inn i huden og 
gjør den myk og smidig. Det blir servert frukt og forfriskende drikke. 

VOYAS AVGIFTENDE  BAD FOR TO  |  45  min.  |  795,- pr. pres.

En gammel, tradisjonell behandling som kombinerer alger høstet for hånd med torv beriket med ingefær og 
nellik. Kropp og sinn stimuleres og stress og trøtthet forsvinner. Torv har et høyt innhold av humussyrer 
som øker opptaket av de viktigste mineralene for immunforsvaret vårt. Den er betennelsesdempende og 
eliminerer giftstoffer. Det blir servert frukt og forfriskende drikke.

Effekt: Booster sirkulasjonen og virker utmerket som detox program. Lindrer psoriasis, eksem og 
smerter i muskler og ledd.

Samtlige av våre kurbad kan også bookes for en person.

Dr. Christian Lund Holm fattet tidlig 
interesse for det mineralholdige 

kildevannet som virvlet opp. Han ble 
badets grunnlegger. Josefinekilden fikk 

sitt navn etter hans kone.

SPA
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Gamle Farris Bad benyttet flere 
naturressurser, deriblant Dronning Mauds 
kilde. Vannets beskaffenhet tilhørte de 
alkaliske koksalt-kildene, og ble anvendt til 
ulike helsebringende formål.

GELELAKK MED MINIMANIKYR  |  50 min.  |  995,-

Hybride neglelakk med null tørketid. Holder opp til 14 dager!  
Ingen riper eller avskalling, bare superhøy glans. 
Anbefales helt i starten av ditt spaopphold.

MANIKYR OG PEDIKYR
Manikyr med lakk 50 min. 995,-
Inkluderer stell av negler, peeling og håndmassasje.

Pedikyr med lakk 50 min. 995,-
Inkluderer fotbad, peeling, fjerning av død hud, stell av negler og massasje.

HÅND  
OG FOT



Den katolske presten Sebastian Kneipp ble 
verdensberømt da han på 1800-tallet kurerte 
sin egen tuberkulose. Vannkuren er fortsatt i 
bruk i dag. Ved å skifte mellom det kalde og 

det varme øker blodsirkulasjonen og 
immunforsvaret. Badstuopplevelsen blir mer 
intens på denne måten. Derfor har vi også 
isdusj, isfontene, kaldkulp og forfriskende 

havsbad i vår spa-avdeling. 
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Farris Bad utvikler og søker alltid etter det optimale innen varmeterapi og har i denne 
sammenheng funnet aufguss (tysk; å helle på). Denne opplevelsen bygger på den gamle 
finske praksis å skape varm, fuktig luft ved å benytte vann og is på saunasteinene.

Saunamesteren påfører ovnen vann og is med eteriske oljer, som igjen fordamper og spres 
rundt til gjestene i saunaen ved at mesteren benytter ulike effektive teknikker. Denne varme, 
fuktige og herlige duften er en subtil glede for sansene og styrker de mange fordelene som 
allerede nytes i tørr sauna.

Saunamesterne på Farris Bad kurses jevnlig av verdens fremste saunamestere, noe som igjen 
gjør oss til et av Europas ledende spa. Våre saunamestere består av Norgesmestere og 
deltakere i VM og EM. Vi har gjennomført kurs fra de beste skolene i Europa og utvikler oss og 
våre ritualer kontinuerlig for å gi våre gjester den optimale opplevelsen i vårt spa. Farris Bad er 
en av partnerne i Aufguss WM, bestående av de ledende aufguss-spa i verden.

Her på Farris Bad kan du nyte mange unike ritualer i våre saunaer som skrubber, meditative 
urter, stretching, honning, bjørkeris med kvaster og aufguss. Alle disse ritualene er utviklet i 
samarbeid med flere av verdens fremste saunamestere og er en viktig del av den totale Farris 
Bad-følelsen.

Som man sier i Tyskland: «Gut Schwitz», Vi ønsker deg riktig god svette :)
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AUFGUSS
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FARRIS BAD I Fritzøe Brygge 2 I 3285 Larvik I +47 33 19 60 00 I www.farrisbad.no

DIN DAG  |  1595,- pr person

Ta vare på deg selv med din egen dag.
Inkluderer: inngang til spa avdelingen, 
50 min. valgfri spa behandling, 
spa-lunsj, lån av badekåpe og tøfler.

Gjelder mandag - fredag,  
ikke helligdager.




