
Spa meny



Savalen Spa er i stadig utvikling og vi gleder oss over at både gamle og nye gjester 
legger turen til Savalen. Vårt mål er at våre profesjonelle spa- og hudterapeuter skal 
sørge for at du kobler av, finner roen og får en fin opplevelse i vår spa-avdeling. 

Vårt behandlingstilbud dekker i dag et bredt spekter.  Kroppsbehandlinger, ansiktsbe-
handlinger, massasjer, hånd- og fotbehandlinger.

I vår spa-butikk i behandlingsavdelingen finner du hudpleieprodukter av høy kvalitet 
fra Babor og Dermalogica. I tillegg har vi, i samarbeid med NEO fra Alvdal, gleden av 
å tilby lokalproduserte massasjeoljer og bad & dusj-sjampo, eksklusivt for Savalen. 

Bestill din spa-behandling i god tid og gjerne samtidig med bestillingen av oppholdet. 
Møt opp til din behandling i god tid – gjerne iført badekåpe eller komfortable klær. Vi 
ønsker at du møter uten sminke, smykker og kontaktlinser og at mobilen er avskrudd 
eller står på lydløs.

De fleste spa-behandlingene inneholder produkter som trekker inn i huden også i 
etterkant. Ved bading etter behandling kan langtidsvirkningen fra produktene avta, 
derfor anbefaler vi at du dusjer/bader før du kommer til behandlingen.

Våre terapeuter vil rettlede deg i valget av riktige type produkter til senere bruk.  
Vårt mål er å gi deg den beste mulige opplevelsen av velvære, ro og total avslapning.

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle behandlinger er egnet for alle personer. Informer 
derfor uoppfordret din terapeut om du bruker medisiner, har allergier, ømfintlighe-
ter eller er gravid.  Vi har spesialtilpasset behandlinger for gravide mellom 3 og 8 
måneder.  Gjester som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler behandles ikke. 
Avbestilling av time må skje senest 24 timer før behandlingen skal påbegynne, hvis 
ikke må behandlingen betales i sin helhet. Alle våre parbehandlinger er merket –  
Aldersgrense på våre spa-behandlinger er 16 år, men vi kan også tilby egne behand-
linger for ungdommer fra 12 - 16 år.

Vi ønsker velkommen til en behagelig og uforglemmelig behandling.   

Velkommen til Savalen Spa

Velkommen til et av  
Norges mest særegne Spa! Min drømmedag

Spesialtilbud for våre daggjester.  
I pakken inngår en valgfri behand-
ling (maks 790,-), lunsj eller dagens 

middag, adgang til velværeavdelingen 
og badetøfler. Badekåpe og håndkle er 

til utlån.  
Tilbudet gjelder søndag til fredag.

PAKKEPRIS 1190,- 



Ansiktsbehandlinger
Ansiktet og øynene sies å være sjelens speil. Alle våre ansiktsbehandlinger inneholder: 
grundig rens, peeling og massasje med krem.

Savalen luksus
Luksus for ansiktet på sitt beste!  Vi skreddersyr 
og spesialtilpasser behandlingen etter dine be-
hov. Du får grundig rens, peeling, spesialmaske, 
dyptvirkende serum, massasje av ansikt, hals 
og hodebunn, i tillegg til napping og forming av 
øyenbryn.

80 min • 1150,- (lørdag og søndag • 1250,-) 

klassisk ansiktsbehandling 
(for menn og kvinner)
En tradisjonell ansiktsbehandling bestående av: 
dyprens, peeling, maske, dyptvirkende og aktivt 
serum og massasje med krem tilpasset din hud-
type. Napping av øyenbrynene inngår også.

60 min • 990,- (lørdag og søndag • 1090,-)

Ren 
Ansiktsbehandling bestående av: rens, peeling, 
maske, håndmassasje og ansiktsmassasje med 
produkter tilpasset din hudtype (fokus på an-
siktsmassasje).

30 min • 690,- (lørdag og søndag • 790,-)

Øyebehandling
Rens, peeling, og spesialmaske for å fjerne poser 
og hevelser rundt øynene. Farging og forming 
av øyevipper og bryn.

50 min • 750,- (lørdag og søndag • 850.-)

• Når øyebehandling utføres som tillegg til 

ansiktsbehandling, 650.-

Babor Crash
Den ultimate fuktighetsbehandling. Vi «crasher» 
og metter huden din med Babors ampulle- 
serum. Grundig rens og peeling, deretter am-
pullebehandling med inntil 6 stykker. Avsluttes 
med tilpasset krem som forsterker effekten av 
ampullene. Gir en strålende hud full av glød.

80 min • 1150,- (lørdag og søndag • 1250.- )

Savalen Express 
For deg som ønsker en rask og oppfriskende 
behandling med fuktighet og næring til huden. 
Rens, peeling, fuktighetsserum og massasje med 
krem.

20 min • 590,- (lørdag og søndag • 690.- )



Hånd- og fotbehandlinger
på første rad med utsikt over innsjøen Savalen.

Fine hender
Peeling, parafinbad, hånd- og underarmsmassasje med fuktighets-
givende håndkrem. Dine hender blir silkemyke. Til slutt får du en 
stressbefriende hodebunnsmassasje.

30 min • 550,- (lørdag og søndag • 650,-)

Savalen Luksuspedicure
Fotbad, håndmassasje, fotpeeling, klipp av tåneglene, neglebånds-
pleie, fjerning av hard hud/filing og fotmassasje. Til slutt får du 
parafin-wrap som gjør føttene silkemyke.
Vi anbefaler spesialprodukter for hjemmebruk hvis du ønsker å 
opprettholde den silkemyke følelsen.

80 min • 1090,- (lørdag og søndag • 1190,-)

Pedicure
Rensende fotbad, peeling, klipp av tåneglene og fjerning av hard 
hud /filing. Avsluttes med fotmassasje.

60 min • 890,- (lørdag og søndag • 990,-)

Fot Deluxe for 2 personer
Perfekt for venner og par.  
Fotbad, fotpeeling og håndmassasje. Vi avslutter med en fantastisk 
fot- og hodebunnsmassasje.

60 min • 495,- pr pers (lørdag og søndag • 595,- pr pers)

Lett på tå
Fotbad, fotpeeling, håndmassasje og selvsagt fotmassasje.

30 min • 480,- (lørdag og søndag • 580,-)

Våre fotbehandlinger er kun velværebehandlinger og ikke 
medisinsk fotpleie.



For ungdommene

REN
Ansiktsbehandling bestående av: rens, peeling, maske, hånd-
massasje og ansiktsmassasje med produkter tilpasset din 
hudtype (fokus på ansiktsmassasje).

30 min • 690,- (lørdag og søndag • 790,-) 

Lett på tå 
Fotbad, fotpeeling, håndmassasje og selvsagt fotmassasje.

30 min • 480,- (lørdag og søndag • 580,-) 

Behandlingene gjelder ungdom fra 12 – 16 år.
Det skal alltid være med en voksen inn på Spa-avdelingen 
under behandlingen.



Kroppsbehandlinger
Velvære for hele kroppen. Alle kroppsbehandlinger begynner med en varsom skrubb (peeling) 
og avsluttes med en myk massasje. 

Velduftende, rene og ekte kroppspro-
dukter av høy kvalitet – komponert med 
inspirasjon fra Savalens natur

Savalen Spa-produkter   
Savalen mamma
Behandling for gravide eller for deg som 
akkurat har blitt mamma. Her behandler vi deg 
som en prinsesse! Du får peeling, dusj, varsom 
massasje og ansiktsbehandling. Bare det beste 
er godt nok for deg! Vi fokuserer på fot- og 
leggmassasje og drenering av væskeansamlin-
ger. Huden blir silkeaktig, myk og føles fastere. 
Denne behandlingen anbefales for gravide 
mellom 3 og 8 måneder.

80 min • 1190,- (lørdag og søndag • 1290,-)

Kroppsskrubb
Peeling, dusj og fuktighetsgivende krem, gir en 
silkemyk hud. Bra for tørr hud og før ferien.

30 min • 590,- (lørdag og søndag • 690,-)

Savalen Alge 
En næringsrik og utrensende kroppsbehandling. 
Vi fokuserer på rens av både kropp og ansikt. 
Du får peeling, dusj, algeinnpakning, ansiktsbe-
handling og etterfølgende avslappende massasje 
med en fuktighetsgivende krem.

80 min • 1190, - (lørdag og søndag • 1290,-)

Savalen Fukt
Den ultimate fuktighetsbehandling for både 
kropp og ansikt. Du får peeling, dusj, fuktighets-
innpakning, ansiktsbehandling og etterfølgende 
massasje med en fuktighetsgivende krem.  

80 min • 1190,- (lørdag og søndag • 1290,-)

Savalen kropp
Peeling, dusj, kroppsinnpakning og etterfølgen-
de avslappende massasje med en fuktighetsgi-
vende krem.

50 min • 990, - (lørdag og søndag • 1090,-)

Neo Folgero holder til på Alvdal og er 
Nordens eneste destillatør av eteriske oljer 
i større skala. 

Med bruk av rene råvarer fra naturen i 
nærmiljøet i Nord-Østerdalen utvinnes oljer  

Et samarbeid mellom Savalen Fjellhotell & Sp



Spa-produkter   

gjennom en skånsom dampdestillering.

De eteriske oljene er uten syntetiske 
tilsetningsstoffer og danner grunnlaget for 
Savalens produkter med velvære og naturlig 
pleie i fokus.

jellhotell & Spa og Neo Folgero

klassisk Massasje
Denne massasjen er en terapeutisk massasje 
som går dypt inn i musklene, løser opp spen-
ninger og øker blodsirkulasjonen.

50 min • 990,- (lørdag og søndag • 1090,-)

20 min • 590,- (lørdag og søndag • 690,-)

Hot Stone massasje
Beroligende og avslappende massasje med 
varme lavasteiner, som gir balanse til  
kropp og sinn. 

50 min • 790,- (lørdag og søndag • 890,-)

Heisse Rolle
Dette er virkelig den beste massasjen for deg 
med mye spenninger i rygg og nakke. Dypt-
gående varmebehandling og massasje med 
spesialgrep og teknikker.

30 min • 650,- (lørdag og søndag • 750,-)

KrystallMassasje
En fantastisk massasje med saltfylte varme poser. 
Massasjen inneholder teknikker med skrubbing 
og øker blodsirkulasjonen, styrker bindevev og 
stimulerer lymfesystemet. Huden blir myk og glatt, 
og varmen kombinert med massasje løser opp 
spenninger. 

50 min • 790,-(lørdag og søndag • 890,-)

Savalen Aromamassasje
Dette er en fløyelsmyk og avslappende massasje. 
Vi bruker Savalens unike aromaoljer. Du velger selv 
hvilken du vil bruke i massasjen. Velg mellom «Var-
me», «Balanse» og «Energi». 

60 min • 990,- (lørdag og søndag • 1090,-)

Massasjebehandlinger



Vårt Spa er på hele 800 kvm og inneholder boblebad 36 
grader, boblesenger, massasjestasjoner, mini-fossefall, et 
unikt barbasseng 38 grader, dampgrotte, skotsk dusj,  

trimrom, solarium og avslapningsarealer. – Kort sagt, alt som 
trengs for å gi deg den virkelig gode følelsen av velvære.

Savalen booking • 62 47 17 17 • post@savalen.no • www.savalen.no • f i


