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FACIAL 
ANTI AGING behandlinger 

 
 
• Neluhm - Reflexogenic Anti-age Behandling 

• Pearls with Botox effekt behandling  

• Bio Cellular Regenerating behandling 

• Hyaluronic Acid Lifting behandling  

• Caviar Treatment 

 



 
Neluhm 
Reflexogenic Antiaging Treatment 

 

Ansigtsbehandling med patenteret 
produkter som sikre 
Løftende og opstramning af VÆVET  
volumengivende EFFEKT 
Antioxydanter og solbeskyttelse 
Huden bringes til live INDEFRA 
 
Behandlingen indeholder Reflexologi til 
opstramning af vævet. 
 

Pearls med Botox effekt  
 

Perle med Botox effekt, tilfører ungdom, 
fugt og glød til huden. 
 
Ideel til udtrykslinier og ved tab af 
fasthed. 
Fremskynder HUD FORNYELSE 
En SENSITIV exfoliator 
Bremser VÆV AGING 
Reducerer porer og udjævner HUDTONE 
 
Dokumenteret :Rynker er reduceret med 
op til 32% ved at forbedre hudens 
elasticitet. 
 



 
Bio Cellular 
Regenerating Treatment 
 

MASSADA BIOCELLULAR – Økologisk 

Ansigtsbehandling  

 

En unik ansigtsbehandling specielt designet 

til at bekæmpe tegn på cellulær aldring. 

 

Ved kombinationen af de mest avan-cerede 

naturlige aktive ingredienser med Massada 

TM Kompleks for at opnå en synligt yngre, 

mere energisk og dybt hydreret udseende. 

 

Massada Biocellular Line-produkter er 

ECOCERT godkendt.  Maksimal garanti for 

naturlig og økologisk kosmetik. 

 

Forbedrer, regenererer, revitaliserer, 

stimulerer og  tilfører fornyet energi og 

antioxydanter til væv og hud. 

Hyaluronic Acid Lifting  

HYALURONIC ACID 

Firming 

RE-mineraliserende 

RE - vitaliserer cellerne 

 

Massada “lifting” behandling blev skabt for 

at finde en løsning på hudens ældning. 

 

Takket været Hualuronsyre, som beskytter 

huden og efterladen huden blød og 

hydreret, arbejder Massada “lifting” 

behandling på en effektiv kontinuerlig 

forbedring for at opnå en yngre og blødere 

hud. 



CAVIAR 
 
 

Fremskynder cellefornyelsen, og 
genopretter hudens elasticitet. 

REDUCERER dybden af rynker og 
udtrykslinjer. 
 
Kaviar-ansigtsbehandling til alle 
hudtyper, med kaviarens luksusiøse 
fordele og egenskaber til at holde 
huden ung, glat og strålende. 
 
Denne behandling er rig på vitaminer 
og proteiner, essentielle fedtsyrer og 
antioxydanter.  Kaviar udsætter 
aldring og reducerer forekomsten af 
rynker 
 
Derudover reduceres eksisterende 
rynker, huden genvinde sin glød, 
blødhed og vitalitet. 



 
 

FACIAL 
Målrettede behandlinger 

 
 • Whitening Treatment 

• Sensitive Hud 

• Oily & Acne Prone Hud 

 



WHITENING 
 
 

Whitening reducerer Pigmenterings 
pletter, forbedre hudtonen og 
hudteksturen. Også til sart hud. 
 
Massada Whitening arbejder for at 
minimere hyper-pigmentering, tilfører 
huden fugt og forbedre hudens 
udseende. 
 
Huden bliver blødere og mere 
harmonisk, de aktive formler 
reducerer pigmentering forårsaget af 
aldring, hormonelt eller solen, uden at 
skade melanocytter og uden at 
forhindre tirosine.  
 
Test og undersøgelser har vist sin 
maksimal effektivitet, når 
produkterne anvendes i 8 uger. 

SENSITIVE SKIN 
 
 
Beroliger og harmonaliser. 
 
Beskytter huden og lindre irrerteret 
og sart hud.  Styrker mere følsomme 
hudtyper. 

 

Behandling For følsom hud og hud 
med tendens til irritation. 
 
De beroligende og fugtgivende 
egenskaber fra Massada Sensitive er 
den perfekte løsning for sarte 
hudtyper. 



OILY & ACNE SKIN CARE 

 
 

Behandler SPOTS og ACNE. 
Balancerer og forbedrer hudtonen. 
 
Massada Oily & Acne behandling 
kontrollerer fedtet hud og regulerer 
acneudbrud og giver oxygen til vævet. 
Med anti-inflammatoriske og 
bakteriehæmmende virkning, 
reduceres urenheder og hudirritation. 



 
 

MASSADA BODY 

 
 
 
• Coffee therapy Anticellulite Treatment 

• Revolution Anticellulite Treatment 

• Minceur Anticellulite Treatment 

• Reaffirming Treatment 

• Lympho Draining Treatment 

• Bust Beauty Treatment 

• Post Partum (efter fødsel) Treatment 



Coffee therapy 

Anticellulite Treatment 

 

 
Nedbryder cellulite og stimulerer 
dræning. 
Forbedrer blod- og lymfecirku-lation. 
Reduktion og hud . 
 
SKIN SURFACE TENSION & ANTI-
OXIDISING PROPERTIE 

Revolution Anticellulite 
Treatment 
 
 
 
 
REDUCERER VOLUME 
Vanddrivende og dræning EFFEKTER, 
forbedrer blodcirkulationen, toner, 
forbedrer, og opstrammer HUDEN 
 
Bekæmper effektivt ødematøs 
cellulite og ødem. 
Også ideel til forbedret blod-
cirkulationen i benene. 
(anbefales ikke ved problemer med 
skjoldbruskkirtlen). 



Minceur Anticellulite 
Treatment 
 

 
 

Nedbryder fedt, nedsætter produk-
tionen af nye fedtceller, forbedrer 
cirkulation og former figuren. 
 
Massada Minceur Intensive 
behandling viser tydelige resultater. 
Den tredobbelte handling, som 
fremskynder nedbrydningen 
af akkumuleret fedt, reducerer 

appelsinhud foruden anti cellulite.  
 
Det sker takket være den nye formel, 
som er baseret på Myrica cerifera og 
andre aktive naturlig ingredienser, der 
alle  tilbyder både lang og kort sigt 
effektivitet. 

Reaffirming Treatment 

 
 
Genopretter blødhed og elasticitet i 
huden. 
 
Definerer kroppens SHAPE og 
VOLUME 
REDUKTION. ØGER HUDENS 
FASTHED. 
 
Forebyggende behandling, som giver 
intens vævsfasthed. Kroppen vil 
genvinde sin form, og huden sin 
blødhed og fleksibilitet.  
 
Det toner og re-vitaliserer væv. 



Lympho Draining 
Treatment 
 

 

 

Forbedrer blodcirkulationen, forbed-
rer lymfesystemet . Reducerer 
kramper og tunghed i benene. 
 
REDUCERER VOLUME og forbedrer 
VÆV TONE. 
 
Styrker BLOD Kapillærvæggene 
Behandlingen er skabt for alle dem, 
der lider af kredsløbsproblemer, 
væske ophobninger, ødematøst 
cellulite, træthed og kramper i ben. 
 
Det hjælper til at forbedre cirkulation, 
re-mineraliserer hud og væv, det 
renser og detoxer lymfen og 
reducerer volumen. 
 

Bust Beauty Treatment 
Økologisk hudpleje 

 
Fugter, opstrammer  og VOLUMISER 

brystvæv. Giver øjeblikkelig løftende 

EFFEKT. BREAST volumengivende. 

 

Supreme buste-skønhedsbehandling.  

Øjeblikkelig opstrammende effekt. 

Der effektivt toner og løfter 

brysterne.  

 

Dens dobbelte fugtgivende og sikre 

effekt giver styrke til at opretholde 

fylde og fasthed i brystet.  



Post Partum 
(efter fødsel) Treatment 
 

 

 

En kombineret og individuel 
behandling til at genvinde figuren. 
Efter graviditet og fødsel.  
Fjerner fedt som er ophobet som 
følge af graviditet hormoner, 
stimulerer collagen for at 
genoprette tone og fjerner 
overskydende væske.  
Den perfekte program individuelt 
tilpasset nye mødre. 
 



RITUALS OF THE WORLD 



OM MASSADA RITUALS 
 
 

Massada Rituals er autentiske oplevelser for sanserne. De er 

skabt til at opnå harmoni i skønhed og holistisk sundhed, i 

en unik komposition af magien ved de mest eksotiske steder i 

hele verden, afslappes og forkæles krop og sind.  

 

Alle Massada behandlinger, herunder ritualerne, er terapeu-
tiske. De er designet til at søge velvære og sundhed samt 

skønhed. 

 

Hver anvendt tilbehør er designet til at opnå fordele på det 

fysiske, følelsesmæssige og energiske niveau. 

 
Hvert Ritual skræddersyes til kunden, og kan udføres som et 

ritual, eller som en almindelig behandling. 

 



 
 
• TIME : 75 minutes 
• FACE & BODY 
 
Fra gammel tid har menneske søgt at balancere krop, sind og ånd gennem 
meditation, ritualer og planter.  Massada har bragt Fjernøsten ædelstene og 
Chakras Balancing.  

Massada Chakra afbalancerer og revitaliserer, remineraliserer,  afslapper krop 
og sind. Huden hydreres, døde hudceller fjernes, udjævning af hudens tone og 
sinker cellulær aldring. 

Ideel ved muskelsmerter, gigt, stress samt efter soldyrkning,  dehydrering eller 
uregelmæssig søvn. 
Massage med Chakra sten. 

CHAKRA BALANCE OG  

ESSENSEN AF DET FJERNE ØSTEN  



 
COFFEE BEHANDLING 

FRA JAMAICAS BLÅ BJERGE 

 

 

• TIME : 90 minutes 

• FACE & BODY TREATMENT  

 

Blue Mountains på Jamaica, hvor kaffe dyrkes i en frugtbar, vulkansk, og 

regelmæssig regnskyllet jord og frem for alt under diset sky og i skyggen 

af den brændende sol.  

Geotermisk Terapi med basalt sten, ( slebet efter hurtig afkøling af magma) og 

Massada Kaffe-Terapi med højt indhold af koffein og teophylline, fremmer 

behandlingen holistisk sundhed og energi. 

Massage med basalt sten. 



JAPANESE WATERS & 

MASSAGE MED TOURMALINES 

• TIME : 60 - 75 minutes 

• FACE & BODY  

 

Essenser og massager fra et årtusinde gammel kultur.  

En rejse til Japan for at opleve den store myte om skønhed på 

din egen hud.  

Thermal Vand fjerner stress og forkæler kroppen, produkktene 

fra Massada Bio Cellular og en eksklusiv massage, baseret på 

den japansk shiatsu kombineret med varme terapi fra de varme  

turmaliner. 



PEARLS OG GULD FRA STILLEHAVET 

MASSAGE MED HVID MARMOR 

 

• TIME : 75 minutes 

• FACE & BODY 
 

Huden får glød og samtidig opstrammes, med de eksklusive 

formler af naturlige multisensoriske ekstrakter. 

Massada Perler og guld fra Stillehavet har alle ingredienser til at 

opnå en ny strålende hud.  

Aktiverer hudens naturlige forsvar og huden bliver stærkere og 

mere fugtet, forlænger skønhed og ungdom 



ORCHIDS OG SEMI PRECIOUS STONES 

FRA BALI SEA 

• TIME : 60 - 75 min.  

• FACE & BODY 

 

Oplev den særlige verden af bløde dufte og Semi Precious Stones der forbedre 

den fysiske, mentale og følelsesmæssige velvære, gennem teksturer og dufte 

fra Bali Hav. 

Grøn Jade og Pink Quartz kombineret med styrken af Rød Jasper og White 

Crystal Rock tilbyder alle sine energimæssige fordele. Mælkebade og 

silkeproteiner berolige selv den mest tørre og følsom hud. 



 
ENERGISKE PINDAS FRA OCEANIA 

 

 

• TIME : 90 minutes 
• BODY  
 

 

Pindas er stofposer, der indeholder lægeplanter, urter eller 

perler. Ved hjælp af disse pindas udføres Ayurveda Massage. 

Massada Energi Urte Pindas med æteriske og aromatiske perikon 

Olier, anvender anerkendte Urter tilknyttet orientalsk medicin. 

Massagen kombineret med varme terapi og akupnktur fjerner 

blokeringen i muskler, meridianer og sener, afslapper hele 

kroppen. 



THAI TREASURES 

& MAGIEN AF DE FIRE ELEMENTER 

 
• TIME : 90 minutes 
• BODY & FACE 

 

Den eksklusive thailandske Massada behandling bringer fred, ro og fornyelse. 

Med Massada eksklusiv teknik og unikke produkter afslappes kroppen, huden 
opstrammes, en enestående gave og unik forkælelse af krop og sind. 

Behandlingen er til gavn for alle: både mænd og kvinder uanset alder, og det 
henvender sig til alle, der ønsker at forkæle sig selv eller en anden til en virkelig 
unik og enestående gave. 


