
 

Behandlingsmeny  
SPA Orangeri 
”SPA – BAR” 

 
Koppla av och låt OSS ta hand om DIG! 

Boka en eller flera behandlingar från vår spa-bar meny 
 

 
Ginger Dream 25min 
Huvud, nacke, axlar. En härligt avslappnade behandling där focus ligger på 
massage. Vi startar i hårbotten som masseras i ekologisk ingefärsolja, 
därefter löser vi dina spänningar i nacke och axlar.  
Ingefäran fungerar antiinflammatoriskt. Den hjälper till att minska smärta 
och svullnad i lederna samt har även en avgiftande effekt. 
Pris: 455kr 

 
 
 

Sköna fötter 25min 
Dina fötter peelas med en lyxig Eukalyptus skrubb, därefter följer en härlig 
fotmassage med cirkulationshöjande kräm och varma stenar. 
Pris: 455kr 
 

 



 
Spa Orangeri´s lilla Ansiktskur 25min 
En skön behandling som startar med rengöring och peeling i ansiktet med 
Kerstin Florians ansiktsprodukter, därefter följer en skön GUA SHA 
ansiktsmassage. Huden får omedelbar lyster och glöd! 
Pris: 455kr 

 
 

Kropps Glöd 25min  
Denna behandling startar med en härlig torrborstning utav hela kroppen 
som verkligen sätter fart på cirkulationen, därefter massageapplikation med 
en varm ekologisk olja.  
Pris: 455kr 
 
 

 
 

Turkisk Massage Skrubb 50min  
Kroppen skrubbas och masseras med salt så att din hud blir mjuk och len. 
Som avslutning masseras din kropp med en mjukgörande ekologisk body oil 
som terapeuten anpassar utefter dina egna behov.  
Pris: 655kr 

 



Klassisk massage 50min 
Vid 50 minuters får du en välgörande helkroppsmassage där terapeuten anpassar 
behandlingen efter dina behov. Klassisk massage är en djupgående massage som 
mjukar upp trötta och spända muskler. Denna massage kan antingen vara 
förebyggande eller behandla redan uppkomna problem som begränsar din rörlighet. 
Har god effekt på träningsvärk och ökar kroppens allmänna välbefinnande. 
Pris: 655kr 
 

Klassisk massage 25min 
Vid 25minuters får du en välgörande massage medfocus på nacke & rygg. 
Klassisk massage är en djupgående massage som mjukar upp trötta och spända 
muskler. Denna massage kan antingen vara förebyggande eller behandla redan 
uppkomna problem som begränsar din rörlighet. Har god effekt på träningsvärk 
och ökar kroppens allmänna välbefinnande. 
Pris: 455kr 
 

 
 
 
 

 


