SPABEHANDLINGAR
Vi använder Maria Åkerbergs produkter

ANSIKTSBEHANDLINGAR
En djupare rengöring med jämna mellanrum är både skönt och nyttigt.

- Ansiktskur Bas, 30 min – 295 kr
Rengöring, peeling, mask, dagcreme.
- Ansiktskur Lyx, 60 min – 620 kr
Rengöring, peeling, återfuktande mask, ögoncreme, ansiktsmassage/dekolletage,
brynformning, dagcreme.
- Ansiktskur Guldkorn , 90 min – 895 kr
Rengöring, peeling, återfuktande mask, serum, ögoncreme, dagcreme
ansiktsmassage/dekolletage/händer, brynformning ink färgning.
- Vaxning - 250 kr
Överläppen vaxas ink noppning av haka.

Frans & Bryn - permanentfärgning som håller ca 6-8 veckor
- Färgning av fransar & bryn inkl. form, 40 min - 350 kr
- Färgning av bryn ink formning, 30 min - 250 kr
- Färgning av fransar, 30 min - 250 kr

KROPPSBEHANDLINGAR
Aromamassage, mjuk massage med varm eterisk olja.
- Halvkropp, 25 min – 385 kr
- Helkropp, 55 min – 680 kr

Bodyscrub, tar bort döda hudceller och ger dig en mjuk härlig hud. Känns lite som huden kan
andas igen! Bra inför solsemestern eller bara som balsam för själen.
- Helkropp, 55 min –680 kr

Hot Stone – Varma Stenar, mjuk massage med varm olja och varma stenar.
- Halvkropp, 25 min – 400 kr
- Helkropp, 55 min – 700 kr
Änglabad, 100 min – 1320 kr
Bodyscrub och aromamassage helkropp. Nacke- och skalpmassage. Välj till foteller ansiktsmassage. Avrundar med lyxig smoothie!

Varm lera - Parfango
- Rygg, 50 min - 600 kr
Denna parafango är en blandning av varmt paraffin och mineralrik
Behandlingen har god inverkan på spända muskler. Leran penslas ut på din
rygg och därefter sluts värmen in med ett plastemballage i ca 15 minuter.
Därefter masseras ryggen mycket varsamt i ca 15 minuter.

VAXNING
Få en mjukare och långvarigare släthet än rakning. Hur länge? Det är olika från
individ till individ, men cirka 6 veckor innan det är dags igen!
- Hela ben ink bikini linjen, 55 min - 550 kr
- Armhåla, 20 min – 250 kr
- Bikini ink insida lår, 20 min - 250 kr
- Halva ben med bikini, 45 min - 490 kr
- Halva ben utan bikini, 30 min - 375 kr
- Rygg, 30 min – 375 kr

Händer & Fötter
Sköna behandlingar för friska fötter o händer (ej diabetes).
Alla behandlingarna börjar med ett uppfriskande bad. Sedan
individanpassas behandlingen för bästa komfort!
Manikyr/Pedikyr Bas, 40 min – 350 kr
Filning (fot), formning av naglar, mjukgörande creme. Polering alt. enklare lackning. (ej diabetes)
Manikyr/Pedikyr, lyx - 60 min – 570 kr
Scrub, filning, massage, mjukgörande inpackning, creme, formning av naglar. Polering alt. enkel
lackning. (ej diabetes)

PARAFANGO
Varmt paraffin ger en fantastisk känsla av välbefinnande.
- Manikyr/ Pedikyr 60 min – 600 kr
Efter mineralbad smörjs de välgörande oljorna in med mjuka försiktiga
rörelser. Därefter doppas fötterna/händerna i 58 gradigt väldoftande paraffin.
Under efterföljande vila väl inplastad och inlindad i handdukar jobbar oljorna
med att lindra onda leder och mjukgöra huden. En känsla som lever kvar
länge.
Ger synbara förbättringar på torra och nariga händer redan efter första gången. Badet har även
positiv inverkan på valkar, självsprickor och trasiga nagelband. Behandlingen gör dina
fötter/händer silkeslena. Putsning av naglar ingår samt polering.
Varmt välkommen till en stund av ro och välbefinnande
hälsar
Ing-Marie Molander, SPA terapeut
KONTRAINDIKATIONER
När du bokar spabehandling, iaktta följande:
- kan påverka vilken behandling du kan ta.
Alternativ behandling vid vissa tillstånd kan vara; ansikts- och fotbehandlingar.
Är du osäker på om du kan ta behandling, eller vid övriga frågor – ring 0523-799 50.

AVBOKNING KAN SKE KOSTNADSFRITT FRAM TILL 24 TIMMAR INNAN!
DÄREFTER GÄLLER FULL BETALNING.

LYXPAKETEN – En njutning för kropp & själ. Gåvan som inte tar plats!
Ansiktskur Guldkorn – Änglabadet – Parafango behandlingar

