
behandlingar – massage

MASSAGE
AVSLAPPNINGSMASSAGE
20 MIN | NACKE & RYGG | 575  
(rabatterat pris* mån-tor 475)

50 MIN | HELA KROPPEN | 975  
(rabatterat pris* mån-tor 875)

KLASSISK MASSAGE
Massage anpassad efter dina behov.   

20 MIN | NACKE & RYGG | 575  
(rabatterat pris* mån-tor 475)

50 MIN | HELA KROPPEN | 975  
(rabatterat pris* mån-tor 875)

VARMA KLIPPOR
En helkroppsbehandling med 
varma lavastenar som stimulerar 
alla dina sinnen. Behandlingen är 
 energigivande och lindrar muskel-
värk, samtidigt som den ökar blod-, 
och lymfcirkulationen. I 80-minuters-
behandlingen ingår det även lättare 
ansiktsrengöring och skalpmassage. 

80 MIN | 1375 (rabatterat pris* 
mån-tor 1275)

50 MIN | 975 (rabatterat pris* mån-
tor 875)

GRAVIDMASSAGE 50 MIN | 975  
(rabatterat pris* mån-tor 875)

En mjuk och lätt avslappnings-
massage, särskilt  anpassad för 
 gravida för att ge en stärkande  
och lugnande stund.  

CHOKLADMASSAGE 20 MIN | 575 
(100 kr rabatt* helgfri mån-tor)

För barn 8-12 år erbjuder vi en 
avslappnande massage med choklad.

Aroma cupping 
Koppning ger snabb smärt
lindring och  återhämtning för 
stela och  spända muskler. Ökar 
 blodcirkulationen, stimulerar 
bindväv och  lymfsystemet dränerar 
 överskottsvätska och slaggprodukter. 
Visste du att 5 minuter koppnings
massage motsvarar 30 minuter 
sportmassage?

HELKROPP & ANSIKTE  
75 MIN | 1375 
Helkroppsmassage  kombinerat 
med  Koppning, Akupressur 
och Aromaterapi med  Holistic 
Body Oil. Hand, nacke och 
 ansiktsmassage och  uppstramande 
 ansiktskoppning “ Organic  Botox”, 
som ger  omedelbar ansiktslyft 
effekt.  Behandlingen avslutas med 
 avslappnande  nack- och hårbotten-
massage samt en kollagenshot från 
Nordic Superfood.

ÖVERKROPP RYGG/NACKE  
45 MIN | 975  
Djupgående halvkroppsmassage 
med aroma terapi, koppning och 
akupressur med  önskad  Holistic 
Body Oil på utvalda  fokusområden: 
 överkropp/rygg/nacke eller under-
kropp/ben. Avslutas med avslappn-
ande nack- och  hårbottenmassage 
samt en kollagenshot från  Nordic 
Superfood.

CELLULITBEHANDLING 45 MIN | 975
Skapar god blodcirkulation, dränerar 
överskottsvätska och stimulerar lymf-
cirkulationen. En effektiv behandling 
som vid regelbunden  koppning kan 
ge förbättrad hudstruktur, slätare lår 
och minska celluliter. Behandlingen 
avslutas med avslappnande nack- 
och hårbottenmassagesamt samt en 
kollagenshot från Nordic Superfood.
 
“ORGANIC BOTOX” 20 MIN | 575
Uppstramande ansiktskoppning 
“Organic  Botox”, ger omedelbar 
ansiktslyft effekt. Ger en  föryngrande 
look i både ansikte och dekolletage på 
några få minuter. Bidrar till stimulering 
av  kollagenbildning i huden.  Avslutas 
med hårbottensmassage och en 
 kollagenshot från Nordic Superfood.

 

Välj din olja utifrån önskad effekt:

DETOX Enbär & Grapefrukt

Kalla händer, svullna ben och ont i 
ryggen? Den här behandlingen är för 
dig! Holistisk effekt:  Rensar ut gifter 
och slaggprodukter samt stimu lerar 
blodcirkulationen, ger mod och 
viljestyrka.     
 
RELAX Lavendel & Rosmarin

Stela muskler, stressad och svårt att 
somna? Den här behandlingen är för 
dig! Holistisk effekt Lugnande och 
avslappnande, ger fokus och lindrar 
smärtor och stelhet.
 
ENERGY Apelsin & Petitgrain

Trött, deppig och huvudvärk? Den 
här behand lingen är för dig! Holistisk 
effekt Energigivande, upplyftande 
och ökat tålamod. Kan lätta huvud-
värk och spända muskler.
 
GROUND Citrongräs & Pepparmynta

För många bekymmer, galna 
 hormoner och sötsugen? Den här 
 behandlingen är för dig! Holistisk 
 effekt Balanserar ämnesomsätt-
ningen, hormonbalansen och 
matsmältningen. Ger jordförbindelse 
och balanserar sinnesstämningen.

Rabatterade  
priser gäller

helgfri mån-tor

*


