BEHANDLINGSMENY
ANSIKTE
ARCTIC BERRY PEEL
Ansiktsbehandling med omedelbar askungeeffekt
En resultatinriktad ansiktsbehandling i tre steg som exfolierar och lyfter fram ny fräsch hy, verkar
anti-age och ger huden strålande lyster. I behandlingen ingår rengöring, effektiv peeling med arktiska
växter och bär och AHA-syror som tillsammans motverkar fina linjer och rynkor, ger förnyad spänst
samt jämnar ut hudtonen. Avslutningsvis appliceras en närande ansiktsmask med Acaibär fylld med
antioxidanter som ger huden glow. Behandlingen ger ett synligt resultat och huden blir omedelbart
klarare och fastare med fin lyster. Passar alla hudtyper, även känslig hud.
30 min
50 min

695:- , fre-sön 795:995:- , fre-sön 1095:-

MANGOSTEEN GLOW TREATMENT
Mangosteen & mjölksyrebehandling som ger strålande hud
Ta farväl av glåmig, trött och livlös hud med denna behandling som ger ett omedelbart resultat.
Huden rengörs med mangosteen och sedan appliceras en mjölksyrepeeling som skonsamt exfolierar
huden, avlägsnar döda hudceller, minimerar porerna, förbättrar hudtonen och ger en fantastisk glow.
Avslutningsvis läggs en ansiktsmask med kokosnötsextrakt som fyller huden med näring. Resultatet
blir en klar, slät hud med fantastisk lyster. Passar alla hudtyper, även känslig hud.
30 min
50 min

695:- , fre-sön 795:995:- , fre-sön 1095:-

LUXURY CLASSIC ECO FACIAL
Klassisk ansiktsbehandling som ger hälsosam hud
En grundlig ekologisk ansiktsbehandling som omedelbart gör din hud ren och lämnar den med
en fantastisk lyster och fräschör. Behandlingen inleds med en hudanalys och sedan skräddarsyr vi
behandlingen med produkter efter din huds specifika behov. I behandlingen ingår; Double cleanse
ritual, peeling-ånga-porrengöring vid behov, ansiktsmask, massagevårdande serum, ögon- och
ansiktskräm. Din hud strålar av vitalitet efter behandlingen.
Vi fokuserar på någon av följande inriktningar anpassade efter din hud;
Moisturizing -Återfuktar och mjukgör Soothing – Lugnar och stärker
Ageless -Minimerar linjer & ger spänst Deep clean – Djuprengör och balanserar
Balancing – Balanserar en blandhuds olika partier
60 min

795:- , fre-sön 895:-

CLASSIC ECO MINI SPA FACIAL
Klassisk mini spa-ansiktsbehandling
Upplev en klassisk spa-ansiktsbehandling med lyxiga, ekologiska produkter som fräschar upp huden
samtidigt som du får en avkopplande stund. Behandlingen innefattar rengöring och peeling som
avlägsnar gamla hudceller så att ny hud lyfts fram. Du får också njuta av ansiktsmassage och en
näringsrik ansiktsmask med jordgubbs- och rabarberextrakt samt avslutande ansiktskräm som passar
din hud. En hudvårdsupplevelse som omedelbart gör din hud ren och lämnar den med en fantastisk
lyster och fräschör.
25 min

495:- , fre-sön 595:-

MASSAGE
KLASSISK MASSAGE
Njut av en djupgående massage som mjukar upp spända muskler och stimulerar blodcirkulationen
i hela kroppen och ger en behaglig, skön avslappning. Massagens tryck anpassas efter dig och dina
önskemål. Du lämnar behandlingen välmående och kommer att känna dig mer rörlig i kroppen.
Under den kortare massagen (25 minuter) koncentrerar vi oss på enbart rygg och nacke.
25 min
50 min

425:- , fre-sön 525:695:- , fre-sön 795:-

AROMA MASSAGE
En mjuk, rogivande massage med eteriska, välgörande oljor som lättar på spänningar, ger
avslappning i musklerna och stimulerar blod- samt lymfcirkulationen. Massagen utförs med lätta,
milda och långa avkopplande rörelser. De välgörande eteriska oljorna påverkar doftsinnet och ger
dig en härlig välmående känsla i både kropp som sinne. Under den kortare massagen (25 minuter)
koncentrerar vi oss på enbart rygg och nacke.

25 min
50 min

425:- , fre-sön 525:695:- , fre-sön 795:-

KROPP
POLISHING BODY SUGARSCRUB
Polerande blåbärsskrubb för kroppen
En avkopplande ekologisk, kroppsskrubb med blåbär som omedelbart gör din hud återfuktad,
silkeslen och vacker! Blåbärsskrubben innehåller naturlig AHA-syra och färska frukt bär som
skonsamt polerar och djuprengör huden och stimulerar cirkulationen. Gamla hudceller försvinner
och ny mjuk hud lyfts fram.
25 min

395:- , fre-sön 495:-

BLUEBERRY BLISS
Underbar behandling med blåbärsskrubb, massage och kroppsinpackning
Som en drömresa genom blåbärsskogen är denna välgörande kroppsbehandling som innefattar
sockerskrubb, ryggmassage och blåbärsinpackning. Medan inpackningen återfuktar din hud får du
njuta av en avkopplande ansiktsmassage. Blåbär erbjuder huden en rad fantastiska egenskaper.
Bland annat är det en kraftigt antioxidant och behandlingen gör huden mjukare och fastare med en
otrolig lyster. Både hud och sinne lugnas i denna oemotståndliga behandling.
75 min

895:- , fre-sön 995:-

TOPP-TILL-TÅ BEHANDLING
MANGO DUO BODY WRAP & ECO SPA FACIAL
Tropisk mangoinpackning med duo-effekt och härlig spa-ansiktsbehandling
En välgörande behandling som inleds med en dubbelverkande kroppsinpackning av mango som är
själv-exfolierande och varsamt avlägsnar gamla hudceller så att din hud omedelbart blir härligt mjuk.
Under tiden inpackningen verkar så tar vi hand om ditt ansikte med en ekologisk ansiktsbehandling.
Det ingår rengöring, ansiktsmassage i citronsoufflé, effektiv peelingmask med duoeffekt samt
avslutande ansiktskräm. Behandlingen avslutas med en mjukgörande ekologisk bodylotion som gör
huden maximalt återfuktad. En underbar spabehandling som ger dig total avkoppling och ny energi
till både ansikte och kropp. Din hud blir strålande vacker och du lämnar behandlingen harmoni med
förnyad kraft och vitalitet.
90 min

1195:- , fre-sön 1295:-

PLUS BEHANDLINGAR
Utförs endast i kombination med andra behandlingar.
INTENSIVE EYE TREATMENT
Uppiggande ögonbehandling
Ögonen vittnar snabbt om trötthet, stress och för tidigt åldrande. Med denna uppfriskande
ögonbehandling motas dessa tecken bort och huden kring ögonen får ny fräschör och ungdomlighet,
när linjer och rynkor minimeras, svullnad och mörkar ringar dämpas. Huden får omedelbart ny spänst
och du får en piggare look.
129:-

SOFT CITRUS LIP TREATMENT
Mjuka, fylliga läppar på ett kick
En välgörande och reparerande behandling med ekologisk citrus som ger fylligare, mjukare läppar.
Tack vare ekologisk exfoliering, en vårdande mask och ett avslutande läppbalsam återfår läpparna sin
spänst, torrhet och flagighet avlägsnas och läpprynkor minimeras.
99:-

SILKY SPA HANDS
Mjuka upp och föryngra dina händer
Vårda dina händer med vår mjukgörande och hudföryngrande handbehandling. Dina händer
peelas med mild men effektiv mjölksyrepeeling som avlägsnar torr hud och masseras sedan med
mjukgörande ekologisk aprikosolja som återfuktar huden. Dina händer får en handinpackning i vår
mjukgörande samt föryngrande bambumask och allra sist appliceras en handkräm som gör dina
händer silkeslena.
129:-

FOOT RELAX
Dröm dig bort med vår avkopplande fot och underbensmassage samt mjukgörande fotinpackning.
Du lämnar behandlingen totalt avkopplad och med lättare, mjukare fötter.
129:-

SPA-RITUAL
En bricka med 7 härliga ekologiska produkter från Eminence Organics.
Njut av ansiktsrengöring, peeling, mask och ansiktscreme. För kroppen; scrub och återfuktande kräm.
195:-

HORIZONTAL SHOWER
I vårt ena behandlingsrum kan du njuta av Horizontal shower från Dornbracht. Med Horizontal
shower förflyttar vi duschupplevelsen till en helt ny dimension. Horizontal shower kombinerar
6st water bars som är inbyggda i ett duschområde och placerade ovanför själva liggytan.
TIPS! Boka Horizontal shower före din behandling för total avslappning.
10 min

195:-

Följande 3 program finns att välja mellan:
Balancing: En mild massage på ryggen. Vattenmassagen forsätter med varierande duschar (33-38
grader) som börjar samtidigt vid axlarna samt fotsulorna och möts på mitten av kroppen. Även
vattenflödet varierar. Resultatet är vattnets mjuka smekning och en ljuvligt balanserande effekt.
Energizing: Den kaskadliknande vattenstrålen gör det här scenariot otroligt upplivande. Vatten
kommer från olika och motsatta riktningar. Fina vattenstrålar följs av trummande regn som återigen
avbryts av milda vattenstrålar i harmonisk kombination med temperaturväxlingar (33-39 grader)
De-stressing: Ger fullständig avslappning, den typ som bara är möjlig när man ligger ner.
Spänningar i huvudet, nacke, och i musklerna fullkomligen rinner bort, vardagsstressen skölj av
i takt med vattnet. Kropp och sinne blir märkbart upplivade.

