Fotkur 30 min
Fotbad, peeling och massage

350 kr

Pedikyr 50 min
Fotbad, nagelvård, borttagning av förhårdnader och massage

550 kr

Fotkur lyx 65 min
Fotbad, peeling, nagelvård, borttagning av förhårdnader,
inpackning med fuktmask och massage.
-Inkl lackning 100 kr extra

650 kr

Ansiktskur 30 min
350 kr
Rengöring, peeling, massage, ansiktsmask och avslutande produkter
-En bra första behandling om du vill ha en hudkonsultation och
produktrekomendation. Eller om du bara vill ha en skön & avslappnande stund
Ansikte klassik 65 min
Rengöring, peeling, ånga, portömning, handmassage, ansiktsmask,
plock av bryn, massage och avslutande produkter.
-En djuprengörande ansiktsbehandling som ger huden bättre
lyster och motverkar pormaskar.

650 kr

Ansikte lyx 90 min
Rengöring, peeling, ånga, portömning, handkur, 2 st masker, plock av bryn
extra lång ansiktsmassage & avslutande produkter.
-En djuprengörande behandling med extra mycket massage & avkoppling.

850 kr

C-vitamin behandling 45 min
Rengöring, peeling, AHA-syra, massage med c-vitamin serum och olja,
fuktmask & avslutande produkter.
-En rejäl fuktbomb för huden. C-vitaminet återuppbygger solskadad hud,
samt förbättrar hudens spänst och lyster.

450 kr

Svensk klassisk massage / Gravidmassage
Här väljer du själv vart du vill lägga fokus i din massage:
Rygg, axlar, nacke, ben, armar, fötter, dekoltage.
30 min
45 min
60 min

350 kr
500 kr
650 kr

Vaxning
Hela ben
Hela ben inkl bikini
Halva ben
Halva ben inkl bikini
Axiller/bikinilinje
Haka/överläpp
Haka + överläpp
Rygg

550 kr
695 kr
350 kr
495 kr
295 kr
195 kr
350 kr
395 kr

Hela du 90 min
850 kr
En riktig lyxbehandling för hela kroppen. Behandlingen inleds
med ett fotbad och ett fruktfat. Fötterna peelas och packas in med
en fuktmask. Efter det en helkroppsmassage, samt en ansiktsbehandling
innehållande rengöring, peeling, massage, mask & vårdande produkter.

Ryggbehandling 45 min
550 kr
Rengöring, peeling, ånga, portömning, AHA-syra, massage & avslutade produkter.
-En behandling för dig som har problem på ryggen. Motverkar pormaskar/akne.

Chokladlyx 75 min
750 kr
En behandling för alla chokladälskare. Behandlingen inleds med fotbad
och en chokladbit. Fötterna & händerna peelas med dark chocolate scrub &
masseras med bodylotion white chocolate. I ansiktet läggs en ljuvlig chokladmask
fylld med antioxidanter, samt rengöring, peeling, massage & vårdande produkter.
Fuktbomben 75 min
750 kr
En behandling som lämnar hela kroppen mjuk och härlig.
Kroppspeeling, inpackning med uppvärmd olja och bodylotion. Samt en
ansiktsbehandling innehållande rengöring, peeling, ansikte- & skalpmassage,
fuktmask & vårdande produkter.

Tänk på att avboka din tid 24h innan bokning, annars debiteras halva avgiften

