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Behandlingar & priser
Massage
Klassisk massage
En djupgående massagebehandling som utformas efter dina behov. Fokus kan t.ex. läggas på rygg,
nacke och axlar. Utifrån vald tid kan exempelvis halv- eller helkroppsbehandling utföras.
Aromamassage
En avslappnande och rofylld behandling där flertalet eteriska oljor används. Under ett bestämt
tryck masseras du med långsamma rörelser och låter lugnet infinna sig. Känner du dig stressad är
detta valet för dig.
Hot stone-massage
Här får du uppleva en massage som utförs med både händer och varma lavastenar. Med hjälp av
värmen från stenarna ligger avslappningen nära till hands.
Scrub-massage*
Fräsch och avslappnad är vad du troligtvis kommer känna dig efter denna behandling, som inleds
med en skrubb och avslutas med massage.
Gravid-massage
Massage anpassad för gravida. Här ligger du på en specialanpassad gravidmassage-kudde.
Priser
30min 420kr
45min 550kr
60min 650kr
75min 750kr
90min 850kr
Välj önskvärd kombination av tid och massagetyp enligt ovanstående alternativ.
* För scrub-massage tillkommer +40 kr.

Ansiktsbehandlingar
Ansiktskur, 30 min [395 kr]
En kortare ansiktsbehandling med rengöring, peeling, mask, samt avslutande krämer.
Ansiktsbehandling, 60 min [650 kr]
Rengöring, peeling, ånga, portömning/massage efter behov, mask, samt avslutande krämer.
Klassisk ansiktsbehandling, 90 min [850 kr]
Hudanalys, rengöring, peeling, ånga, portömning, brynplock, massage, mask, samt avslutande
krämer.
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Frans-/brynfärgning
Frans- & brynfärg med plockning [420 kr]
Brynplockning [250 kr]
Fransfärgning [250 kr]* (+100 kr för brynplockning)
Brynfärgning [195 kr]* (+100 kr för brynplockning)
* I samband med ansiktsbehandling (60/90min) är priset 120kr/st för respektive färgning.

Pedikyr
Fotkur, 30 min [395 kr]
Uppfriskande fotbad, som sedan följs av en fot- & underbensscrub. Avslutas därefter med
fotmassage.
Pedikyr, 50 min [550 kr]**
Efter ett skönt fotbad läggs fokus på dina behov, t.ex förhårdnader, hälsprickor, liktornar, ojämna
respektive torra naglar. Avslutningsvis appliceras fotkräm och fotmassage ges beroende på
föregående tidsåtgång.
** (Önskas lackning är priset 595kr, uppgradering till 60 min)

Pedikyr Lyx, 75 min [695 kr]
För att riktigt skämma bort dina fötter utökas Pedikyr 50 min med en fot- och underbens-peeling
samt en lång fotmassage med värmande inpackning. Lackning ingår.

Vaxning
-

hela ben [650 kr]
halva ben [420 kr]
bikini [350 kr]
hela ben & bikini [750 kr]
halva ben & bikini [595 kr]
överläpp [195 kr]
haka [195 kr]
haka + överläpp [350 kr]
rygg [450 kr]
armar [420 kr]
armhålor [350 kr]

Kombinationsbehandlingar
(Utförs vid ett och samma tillfälle)

Harmoni [950 kr]
Helkroppsmassage 60min, ansiktskur 30min.
Topp till tå [1075 kr]
Ansiktsbehandling 60min, pedikyr 50min.
Rena lyxen [1450 kr]
Pedikyr 50min, ryggmassage 30min, ansiktsbehandling 60min.

Aktuella priser samt behandlingsutbud hittas alltid på vår hemsida.
Vid utebliven avbokning förbehåller vi oss rätten att debitera hela behandlingskostnaden
i efterhand. Avbokningar önskas senast 24 timmar innan den bokade tiden.
Välkommen till salongen!
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