
KROPP

BODY DREAM 60 min 895 kr fre-sön 995 krBODY DREAM 60 min 895 kr fre-sön 995

En fantastisk behandling med en ljuvligt närande saltscrub som gör huden mjuk, len 

och väldoftande. Intensiv näring och fukt ges därefter i en rik inpackning som 

masseras in över hela kroppen och skyddar mot tidigt åldrande och ger massor av 

fukt och näring.

Medan du ligger inbäddad i värme får ditt ansikte rengöring, avkopplande massage 

och mask som ger din hud ny fräsch lyster.

BODY DETOX 60 min 895 kr fre-sön 995 kr

En behandling med alger för dig som vill ha en utdrivande effekt som renar kroppen 

på tungmetaller och gifter. Algerna tillför huden mineraler och hjälper till att öka 

fukthalten. Först en skummande kroppspeeling som tar bort döda hudceller och 

därefter vila och rogivande inpackning i värme med alger. Medan du ligger inbäddad i

värmde får ditt ansikte rengöring, avkopplande massage och mask som ger din hud 

ny fräsch lyster. Behandlingen avslutas med en närande bodylotion.

SALTPEELING 25 min kroppspeeling 495 kr fre-sön 595 krLTPEELING 25 min 

Saltpeeling för hela kroppen med havssalt, vegetabiliska och eteriska oljor. Huden 

stimuleras till förnyelse och får en silkeslen mjukhet. Därefter en välgörande 

bodylotion med eteriska oljor från bergamott, citron, apelsin och kardemumma. 

Denna lämnar en mild fräsch doft.

FACE & BODY 50 min 795 kr fre-sön 895 krACE & BODY 50 min 795 kr fre-sön 895 

Avslappnande ryggmassage som får dig att koppla av och komma ner i varv. Därefter 

vår härliga quickfix för ditt ansikt som ger din hud maximalt med fukt som ger ny 

vitalitet och energi. Passar alla hudtyper.

VAXNING

Vaxning tar bort oönskad hårväxt och du får ett lent och mjukt resultat som håller 

längre.

Vaxning halva ben samt rygg 395 kr Armhåla 195 kr

Vaxning bikinilinje 275 kr Överläpp och haka 280 kr

Hela ben 595 kr Överläpp och haka 195 kr 

Hela ben och bikinilinje 650 kr


