SPA behandlingar

Ansiktsbehandlingar

Fotvård

Bodyscrub:
500 kr
Peeling för hela kroppen avlägsnar döda hudceller och
gör huden mjuk och len. Avslutas med bodyspray

Ansiktsbeh ”Classic”: 60 min,
685 kr
Rengöring, peeling, ånga, portömmning, massage,
mask & brynplock

Fotvård 55 min 550 kr

SPA Lyx: 120 min,
Fotbad, peeling samt lättare fotmassage
Samt ansiktsbehandling lyx

Ansiktsbeh ”Classic inkl PHA-Peel”: 60 min,
780 kr
Rengöring, peeling, ånga, portömmning, massage,
mask & brynplock
PHA-Peel: 30min, 480:- inkl.Guldmask : 45min, 550 kr

1125 kr

Vulcanic Heat pack 90 min
1200 kr
En utrensande behandling som inleds med en rosmarin
scrub för att avlägsna döda hudceller och öka
cirkulationen. Behandlingen följs av en intensiv
vulkanlera inpackning som berikar huden med viktiga
mineraler. Huden rensas från slagg och gifter. Huden
återfår lyster och vitalitet.
Firming Algae pack 90 min
1250 kr
En spänstgivande behansdling med spirulina alger som
inleds med kropps peeling följt av en närande och
fuktgivande alg inpackning som är utrensande och ökar
elasticiteten i huden.Huden känns fastare och
revitaliserad.

Massage
Klassisk svensk massage
Mjukgörande massage inkl tryck och friktioner av
spända muskelstråk. Muskeltöjningar (stretch),
triggerpunkts-behandling och massage utföres utifrån
kundes behov.
30 min 450 kr
50 min 575 kr
70 min 715 kr
Hotstone massage: 60 min
En mjukmassage med varma stenar

695 kr

Spa massage med varm olja: 50 min
575 kr
Spa massage med varmt stearin 60 min 600 kr

Fransar & Bryn
Frans och brynfärgning inkl plock
350 kr
Frans- & brynfärgning inkl plock i behandl 250 kr
Frans eller brynfärgning:
200 kr
Brynplock
200 kr
Brynfärgning inkl plock
250 kr

Ansiktsbeh “Lyx”
925 kr
Rengöring,peeling,ånga,portömmning,massage,mask,
handmassage,frans-brynfärgning, brynplock
Ansiktsbeh ”Gentlemen”: 60 min,
675 kr
Produkter speciellt avpassade för män,
rengöring, peeling, ånga, portömmning, massage &
microneedling
Ansiktsbeh ”Djuprengöring”: 60 min,
Rengöring,peeling,ånga,portömmning,mask

650 kr

Tonårsbehandling (upp till 19 år)
2 x 30 min, Rengöring, peeling och mask

680 kr

Hydradermie: 50 min,
675 kr
Kändisarnas favoritbehandling
Behandling med mild jonisering som
för ner näringsämnen i din hud. Fina linjer suddas ut
och huden strålar av välbehag
Hydradermielift: 50 min,
675 kr
Muskelstimulering för ansikte och hals som ger
ansiktsdragen ett lyft
Stay young: 45 min, 595 kr / 10 ggr kort 4995 kr
Ansiktsmassage med apparatur som är dränerande och
lyftande, och ökar blodcirkulationen
Microneeding Anti-Aging
Är en kontrollerad, fraktionerad och riktid nålbehandling
som stimulerar hudens tillväxtfaktorer och
kollagenproduktion. Metoden används till att läka akne
ärr, kirurgiska ärr och ärr av brännskador. Det är den
senaste genombrottet inom hurföryngring.
Ansikte 60 min
Ansikte och hals 75 min

1295 kr
1795 kr

Make Up
Fest make up: 60 min
Brud make up inkl prov make up 60+60 min

700 kr
1400 kr

Behandlingen anpassas efter kundens specifika behov.
Fotbad, nagelvård (rensa, klippa, slipa alt. fräsa).
Borttagning av förhårdnader och liktorn. Behandling av
hälsprickor och filning av fot. Behandlingen avslutas med en
fotmassage ink. fotcremè anpassad efter ditt behov.
Fot och underbensmassage 30 min 400 kr
Fotbad och peeling
Följt av fot och underbensmassage som ökar cirkulationen
och tar bort spänningar och trötthet i fot och underben.
Fot-SPA 45min
520 kr
Fotbad, följt av peeling och därefter en vårdande fotmask.
Behandlingen avslutas med en skön fotmassage och
fotcremè.
Fotvård/Pedikyr ink. lackning 60min
575 kr
Fotbad följt av nagelvård (rensa, klippa, slipa).
Därefter peeling och filning av fot samt fotmassage med
välvårdande fotcreme.
Behandlingen avslutas med lackning av dina tånaglar.

Nagelklippning 30min 300 kr
Fotbad, nagelvård (rensa, klippa, slipa alt. fräsa), avslutas
med insmörjning av dina fötter med en fotcremè anpassad
efter ditt behov.
Lackning av tånaglar 30 kr
Lägg till lackning i en härlig färg till din behandling.

Vaxning
Hela ben
Halva ben
Bikinlinjen eller armhålor
Hela ben+bikinilinje
Halva ben+bikinilinjen
Djup bikini
Brasil
Överläpp eller haka
Överläpp OCH haka
Ögonbryn
Rygg
Bröst och mage
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