DUO-BEHANDLINGAR

Boka ett härligt duo paket med din vän eller käresta och unna er lite
extra lyx. Delad njutning är dubbel njutning. Ni gör alla behandlingarna i
vår lyxiga spasvit tillsammans med en eller varsin terapeut. Njut av frukt
och juice som står framdukat åt er.

SELMA UPPLEVA 110 MIN, 1695kr/pers

Ett stimulerande och energifyllt duo-paket som förbättrar mikrocirkulationen
och lämnar huden ljuvligt ren och len med en varsin terapeut som tar hand om
er på bästa sätt. Det ingår stilla bad, helkroppsinpackning, helkroppspeeling,
hårbottenmassage, horisontaldusch och en avslutande spamassage med lyxiga
råvaror.

SELMA NJUTA 80 MIN, 1295kr/pers

Ett härligt avslappnande duo-paket för kroppen där ni delar på en terapeut
som växelvis ger er en ljuvlig ryggmassage mellan bad och horisontaldusch.
Det ingår stilla bad, ryggmassage och horisontaldusch.

KURBAD

Unna dig ett kurbad med jetsetstrålar som gör kroppen avslappnad och
utjämnar blodcirkulationen. Det lindrar även stress och mjukar upp stela
leder. Bäst effekt fås om det efter badet ges möjlighet till vila.

AVSLAPPNANDE 15 MIN, 495kr

Ett avslappnande aromabad med en härlig mix av de eteriska oljorna apelsin,
rosmarin, lavendel och pomerans som har en cirkulationsökande, muskelvärklindrande och mentalt avslappnande effekt.

UTRENSANDE 15 MIN, 495kr

Ett utrensande bad med Thalasso Salt och Eukalyptus som är mycket renande
och uppfriskande. Saltet rensar ut slaggprodukter och överflödig vätska,
Eukalyptus är antiseptisk och skyddande. Drick gärna mycket vatten före och
efter badet för bästa effekt. Är även bra mot värkande leder och psoreasis
(Undvik om du har problem med sköldkörteln)

PRAKTISK INFORMATION

SPAMENY

Vi använder oss av Maria Åkerberg Deepskin Organics

För att du ska få en behandling som passar just dig är det
viktigt att du meddelar om du är allergisk, äter medicin eller är
gravid. Kom gärna klädd i torra bad/underkläder och badrock.
Kostnadsfri avbokning upp till 24 tim före behandlingstidens
början. Vid utebliven behandling debiteras hela kostnaden.
Vänd sida för att se mer behandlingar

ANSIKTSBEHANDLINGAR
KLASSISK 50 MIN, 995kr

En härlig djuprengörande och fräsch behandling som gör
huden klarare och tillför ny energi med rengöring, hudanalys,
peeling, ånga, porrengöring, mask, varma aromahanddukar,
massage av dekolletage/nacke och avslutande produkter.

MAN 50 MIN, 995kr

SELMA HELKROPP LYX 110 MIN, 1695kr
Vår klassiska signumbehandling för kroppen.

En lyxig och avslappnande behandling med exklusiv uppstramande och fuktgivande vit choklad i kombination av renande
och lugnande lera för kropp och ansikte. Med renande salt
skrubb och vit lerinpackning för kropp och ansikte får du
sedan en skön hårbottenmassage och uppleva vårt härliga
kurbad med jetstrålar som avslutas med en ljuvlig helkroppsmassage som pricken över i. (Njut av juice, frukt och en bit
mörk choklad vid kurbadet)

En djuprengörande och fuktgivande behandling som är
speciellt anpassad för mäns hudstruktur med rengöring av
ansikte, peeling, ånga, porrengöring, mask, varma aromahanddukar, ansiktsmassage och avslutande produkter.

MASSAGE

SELMA LYX 80 MIN, 1495kr

ENERGI MASSAGE 20 MIN, 495kr

Vår klassiska signumbehandling för ansiktet

En avstressande och lystergivande behandling med fokus på
det lilla extra. Här ingår det en specialmask som boostar upp
huden med omedelbar effekt samt ett djupverkande serum
som väljs efter din huds behov som antingen är återfuktande,
kärlstärkande, renande eller förbättrar hudens lyster och
spänst samt motverkar hudens åldrande. Det ingår rengöring,
peeling, ånga, porrengöring, ansa bryn, serum, c-vitamin/
moist /antirouge/clearing, massage av ansikte/hals/dekolletage/axlar/nacke/armar och händer, specialmask, varma aromahanddukar och avslutande produkter

KROPPSBEHANDLINGAR
NYSTART 50 MIN, 1095kr

En nyskapande och energigivande behandling som ger huden
massor av fukt och en extra kick att börja om på nytt. Det
ingår exfolierande helkroppsinpackning, lätt ansiktsbehandling (rengöring, peeling, mask, ansiktsmassage) och hårbottenmassage.

ANTI-CELLULIT 80 MIN, 1295kr

En cirkulationsökande och utrensande behandling som
stramar upp och motverkar celluliter med kroppspeeling,
cellulitmassage, slimmande inpackning och avslutande
produkt. (Drick gärna mycket vatten innan och efter behandlingen för maximal effekt)

GRAVID 50 MIN, 1095kr

En skön behandling för den blivande mamman med helkroppspeeling som stärker huden och en skön avslappnande
helkroppsmassage med olja som motverkar bristningar och
ger en silkeslen känsla, där du även vilar på mjuka, stödjande
kuddar så att du kan koppla av under behandlingen. (Behandlingen görs efter 13:e graviditetsvecka)

Denna sköna massage görs sittandes med kläderna på och
passar alla. Den kan ha en både avslappnande och uppiggande effekt där massagens syfte är att skapa balans mellan
energiflöden i kroppen. Massagen är mycket effektiv mot
spända rygg och nackmuskler. Stresshormoner minskar samt
lugnande hormoner ökar i kroppen vilket medför en känsla av
totalt välbefinnande.

HOT STONE MASSAGE 50 MIN, 995kr

En fullkomlig avslappnande och djup massage med härlig
varm olja och heta lavastenar som förstärker och fördjupar
massagens förmåga att lösa upp spänningar och minska
stress. Musklerna slappnar av och blod och lymfcirkulationen
ökar. En perfekt anti-stress behandling där man även har
förmågan att komma djupt ned i musklerna.

KLASSISK MASSAGE 50 MIN, 995kr/20 MIN, 625kr

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.

AROMA MASSAGE 50 MIN, 995kr

En mjuk och lugn oljemassage där vi anpassar eteriska oljor
efter vad dina sinnen och kropp behöver. Massagen ger
beröring i ett jämnt och lugnt tryck som följer ett medvetet
rörelsemönster för att aktivera vårat må bra hormon och de
eteriska oljorna absorberas genom huden till muskelvävnad,
leder och organ för att lindra muskelspänningar. En underbar
upplevelse för dig som föredrar taktil beröring.

GRAVID MASSAGE 50 MIN, 995kr

En massagebehandling som skänker total avkoppling och ger
ny energi till den blivande mamman. Du vilar på mjuka,
stödjande kuddar så att du kan koppla av under behandlingen. Med rörelser som är särskilt anpassade efter graviditetens
skede, masserar vi ryggen för att mjuka upp spända muskler.
Därefter får du massage på armar, händer, fötter och ben, för
att motverka svullnad och vätskeansamlingar. (Behandlingen
görs efter 13:e graviditetsvecka)

HÄNDER & FÖTTER
SPA HÄNDER 50 MIN, 895kr

En avstressande och mjukgörande behandling för torra
händer och nagelband. Det ingår aromatiskt handbad,
peeling, härlig hand och armmassage, paraffininpackning.

SPA FÖTTER 50 MIN, 895kr

En avstressande och mjukgörande behandling för torra och
spända fötter med aromatiskt fotbad, peeling, ljuvlig fot och
underbens massage, och paraffininpackning.

BARNBEHANDLING
CHOKLAD MASSAGE 20 MIN, 320kr

En lugn och lenande massage med vårdande och skyddande
kakaosmör med en doft av vanilj och härlig vit choklad.

VANILJ FÖTTER 20 MIN, 320kr

En mysig och len fotbehandling med doft av vanilj.
Det ingår fotbad, peeling, mask alt. fotmassage och avslutande produkt.

VANILJ HÄNDER 20 MIN, 320kr

En mysig och len handbehandling med doft av vanilj.
Det ingår handbad, peeling, mask alt. handmassage och
avslutande produkt.

AB FRÄSCH 25 MIN, 495kr

En lätt ansiktsbehandling för tonåringar (fr. 13 år). Det ingår
rengöring, peeling, mask och avslutande produkter samt tips
och råd hur man på bästa sätt tar hand om sin hud.

FRANS & BRYN
FRANSFÄRGNING 20 MIN, 320 kr
BRYNFÄRGNING 20 MIN, 325KR
Inkl. ansning av bryn

BRYNFORM 20 MIN, 320KR
FRANS & BRYNFÄRG 50 MIN, 695KR
Inkl. brynform

