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Kapitel 1 

Kurbade  
 

Kurbadene ved San Pedro del Pinatar, Lo Pagán 
 

Kapitel 1a   
 
Baños de Lodo 
Flere hundrede år før Kristus vidste lægerne, at mudder og ler 

med højt saltindhold havde en helbredende virkning på betændel-

sestilstande, fordi de tilfører kroppen de basiske ioner for helbre-

det som calcium, magnesium, silicium, jern, kalium, natrium, 

brom, jod og fluor. 

 Igennem århundrede har Mar Menors specielle klimaforhold 

med de mange solskinstimer og det høje saltindhold aflejret sig i 

det saltholdige ler, som er beregnet til terapeutisk behandling.  

Det er bevist, at termisk behandling med denne type saltvand 

fremkalder en indre effekt på vævet i kroppen og stimulerer blod-

cirkulationen, udskiller toksinerne og får musklerne til at slappe 

af. 

 Mudderet neutraliserer surhed og stimulere helbredelse af sår, 

derfor bliver det anbefalet til mange typer patologiske hudpro-

blemer. 

 Leret er velegnet til helbredelse af reumatisme (gigt), artritis 

(led betændelse), podagra og for helbredelse af en brækket knog-

le. Det kan også anbefales til halsinfektioner. 

 Ydermere afslører målingerne, at sandkornene i området har en 

høj procent af fint og meget fint sand, som er årsag til mudderets 

høje helbredelsesproces. PH værdien ligger på mellem 7,12 og 

8,45. 

 



 

Baños de Lodo, Lo Pagán 

 Når man begynder et mudderbad, tilrådes det at smøre leret på 

få mindre områder og lade det sidde i ca. en time. Det er bedst at 

gøre det, når det er varmt, og solen skinner, så det tørrer hurtigt. 

Hvis der ikke er bivirkninger, begynder man den egentlig behand-

ling og smører gradvist et tykkere lag på. Mellem hver påsmøring 

vasker man mudderet af i saltvand. 

 Mar Menor er en meget salt lagune med et højt indhold af 

magnesium, kalcium, natrium, brom, jod og fluor. Det har en god 

effekt på blodcirkulationen at bade i det saltholdige vand, foruden 

at det fjerner toksinerne og får musklerne til at slappe af. Det er 

godt for gigt, led betændelse, seneskedehindebetændelse, nerve-

sygdomme og alle typer patologiske sygdomme. 

 Det kendteste område for mudderbad er Las Charcas de lo 

Pagán ved saltminerne i den nordlige ende af saltsøen eller 

Marchamalos saltsumpstrækninger i la Manga. Vandet fra Mar 



Menor ligger mellem 30º og 36º, og det samme gør salt og mud-

der.  

 Gå ud ad gang- og cykle stien Baños de Lodo, der begynder 

ved Molino de Quintin. Her bader folk hele vejen langs stien. 

 

 

 

Kapitel 1b    

 

Centro Aguas Salinas 
Centro Aguas Salinas blev indviet i 1992 og har trestjernede væ-

relser og lejligheder, som er udstyret med køkken, vaskemaskine, 

komplet bad, TV, aircondition og terrasser (undtagen værelserne). 

De står i forbindelse med el Centro de Salud Vital. Her findes 

udendørs svømmebassin, solarium, restaurant, mødelokaler, fri-

sør, bar og cafeteria. Der er opkørsels rampe til Centro de Salud. 

Dyr er velkomne (giv besked på forhånd). De har svensk tolk til-

knyttet kurbadet. 

 De bruger biologisk medicin, som på naturlig måde hjælper 

kroppen til et bedre helbred, hvis man f. eks lider af slidgigt, led-

degigt, sygdom i knoglevæv og smerter i musklerne. Man kan 

også få behandling mod stress og til afspænding, velvære, afmag-

ring, foryngelse, skønhed og æstetik.  

 Kurbadet benytter akupunktur, orientalsk medicin, urtemedi-

cin, gymnastik, øvelser og andre metoder og bruger den mest mo-

derne teknik i Europa for at holde organismen i form og lægge år 

til alderen. 

 Den biologiske medicin er: Fondo oscuro, magnetterapi, hidro-

terapia de colon (vandterapi), sueroterapia (serumterapi), vurde-

ring af ernæringen, skotsk douche, circular og vichy (en type 

douche) varme bade, mudderbade, parafangos (stænkebade), kur 

med havtang, jacuzzi, svømmebassin med forskellige temperatu-

rer og cirkulerende varmtvands bade. 

 



 

Aguas Salinas, el Centro de Salud Vital 

 

 Æstetisk supplement til helbredet. Dibitrón (behandling af an-

sigt og skuldre), Four Season (renselse, gendannelse og opstram-

ning af huden.) Fisiotrón (bindevævsbetændelse, svækkelse). Som 

supplerende aktiviteter findes yoga caminante, vandgymnastik, 

åndedrætsøvelser, eller afslapning og velvære kombineret med 

behandling i badekar med varmvandsbad.  

 Inkluderet i prisen er badehætte, badekåbe, håndklæde, skrid-

sikre strømper. Ikke inkluderet er lægekonsultation. Det er nød-

vendig at bestille tid i forvejen. 

 
De forskellig behandlingsformer 
Chokolademassage 

En massage med chokolade blødgører, beskytter og giver næring 

og fugtighed til huden, samtidig giver den en enestående energi 

og fysisk velvære. Massagemassen er varm og en blanding af 

mandelolie, kakao og essensen fra søde appelsiner. 



 Kakao indeholder naturlige antixiodanter, der er gavnlig for 

blodcirkulationen på grund af karudvidelsen så vel som psykolo-

gisk, fordi den fordeler produktionen af den endorfine substans. 

Behandlingen tager 1 ½ time. 

 

Magisk honningkur 

En kur med honning og varm olie fordeler energierne i kroppens 

chakra fra rodchakra til kronechakra. 

 Den første fase er afskalning af huden med salt fra Mar Muerto 

for at forberede den til behandlingen. Akaciehonning tilfører hu-

den vand, blødgør den og strammer den op. Kastanjehonning til-

fører mineralsalte og dybdebehandling. Jalea Real bibringer pro-

teiner, vitaminer, mineralsalte, aminosyre, som har en høj biolo-

gisk næringsværdi. Nektar de Metcalfa er rig på saltmineraler som 

klorid, magnesium, natrium, kalium, kalcium, brom etc. for at 

udstøde døde celler og gøre huden glat.  

 Det er en multifunktionel kurbehandling, der går i dybden og 

efterlader huden fast, glat, blød og silkeagtig. Behandlingen tager 

1 ½ time.  

 

Baño de Merlot – er vin-terapibehandling 

Det er en afgiftning og foryngelseskur af kroppen, hvor man bli-

ver svøbt ind i en blanding af tang og druer. Bestanddelene er 

blandet med vand og fjerner toksinerne i hudcellerne, aktiverer 

cirkulationen og forbedrer gennemstrømningen i kroppen.  

 Behandlingen kan fås til hele kroppen, hænder og fødder og til 

afslapning, og hvis man har problemer med slidgigt og reumatiske 

sygdomme og til ansigtsmaske. Den er ideel til grov hud og hud 

med filipenser og keratin. Behandlingen tager 1 ½ time. 

 

Baño de Lodo 

Det er varmt mudderbad. Man ligger på en madras med varmt 

vand, mens det varme mudder smøres på huden. Det føles som en 

silkeblød og behagelig hinde, der absorberer mineralerne og alle 



de periferiske toksiner i bindevævet og fjerner lymfetoksinerne. 

Det virker som et trækpapir på huden. Mudderet neutraliserer 

surhed og stimulere helbredelse af sår og er velegnet til helbredel-

se af reumatisme (gigt), artritis (led betændelse), podagra og for 

helbredelse af en brækket knogle. Det kan også bruges til halsin-

fektioner. 

 

Sten massage 

Sten massage er en gammel orientalsk teknik, der bliver udført 

med varme vulkanske sten og aromatiske olier. Det virker beroli-

gende, genetablerer energibalancen, stimulerer blodcirkulationen 

og stofskiftet. Behandlingen er god for stress, nervøsitet, søvnløs-

hed, smerter i muskler, slidgigt og leddegigt. Behandlingen tager 

1 time. 

 

Massage med Pindas 

Massage med varm pindas fjerner trykken af f. eks hovedpine og 

styrker intelligensen. Det mildner smerter og betændelse, desinfi-

cerer og strammer huden op og afspænder musklerne. Behandlin-

gen tager 1 time.  

 

TuiNa – en kinesisk helbredende massage  

Den foregår kun på hotellet og er akupunktur, der bliver foretaget 

ved tryk med hænderne.  

 Den er god for hovedpine og migræne, sjæleangst, menstruati-

ons smerter, mavekatar, trætte ben, søvnløshed, blodcirkulations-

problemer, åndedrætsproblemer, rygproblemer, bøjelighed i led-

dene, nakkestivhed, lumbago, iskias, depression og stress.  

Behandlingen tager 1 ½ time.  



 Centro Aguas Salinas bassin med varmt saltvand 

 
Meno-Vac Injector System 

Det er en ny teknologi, der gennemtrænger huden og giver den 

fugtighed og næring og strammer den op i f. eks. ansigtet. Den 

kan også fjerne overflødigt fedtvæv. 

 Man kan komme én dag eller flere, hvor man bor på hotellet og 

får behandling. Sammen med behandlingerne følger saunas 

(dampbad eller tør sauna), diverse former for varme og kolde ba-

de, boblebad eller svømmebassin.  

 

Adresse: Centro de Salud Vital Aguas Salinas,  

C/ Crucero Baleares, 2. La Puntica,  

30740 Lo Pagán – San Pedro del Pinatar (Murcia).  

Tlf. 968 18 41 15, lokal 123.   

E-mail: reservas@aguassalinas.com – www.aguassalinas.com  

Åbningstider: Fra mandag til lørdag fra kl. 9,00 til kl. 14,00 og fra 

kl. 16,00 til kl. 20,00. Søndag fra kl. 9,00 til 14,00. 

mailto:reservas@aguassalinas.com
http://www.aguassalinas.com/


 
 
Kapitel 1c    
 
Centro de Talasoterapia Barceló Lodomar 
Centro de Talasoterapia Barceló Lodomar er et moderne center 

for sundhed og velbefindende, der blev indviet i 2002. Det ligger 

400 meter fra Mar Menor ved siden af Parque de las Salinas de 

San Pedro del Pinatar. 

 Man bliver indkvarteret på et firestjernet hotel med mødeloka-

ler. Værelserne er med bad, terrasse og balkon, aircondition, til-

slutning til Internettet, TV satellit, hårtørrer, minibar og sikker-

hedsboks. Restauranten har buffet og bar, ligesom der er bar ved 

svømmebassinet, og svømmebassin både til voksne og børn. Man 

kan få barnepige til at passe børnene. Dyr må ikke medbringes. 

Det er også muligt bare at komme ind og få en behandling, det er 

ikke nødvendigt at bo der. 

 De tilbyder alle typer service og kurbehandlinger, som f. eks. 

behandling for trætte ben, gigt og udskillelse af væske og giftstof-

fer. Her kan man stresse af og få skønhedsbehandlinger, velvære 

og trivsel. 

 Til sygdomsbehandling får man massage, mudder- og hav-

tangbehandling fra Mar Menor, vandmassage, vandstråle, presote-

rapi, kolde forbindinger og douche vichy. 

 Skønhedsbehandling kan man få både til kroppen og ansigtet. 

Termobehandling Lúdica i saltvands bassin (vandmassage, bob-

lemassage, vandmassage på hals og nakke, halskrave og zoner 

med modstrøm). Kollektiv hidromassage, kolde kabiner, solari-

um, sauna, tyrkisk bad, afspændingszoner og gymnastiksal.  In-

kluderet i prisen er badekåbe og håndklæder. Få program på kur-

badet. 

 




