BEHANDLINGAR
KROPPSBEHANDLINGAR
Lyxess Paketen
Lyxess Relax
1.495:90 minuter
Body Scrub, Aromainpackning/ Energi
eller Relax.
Foot scrub + fotmassage
Ansiktskur, med akupressur och
efterföljande ansiktsmassage
Avslutas med en helkroppsmassage

Lyxess MAX Relax

1.895:-

0280 - 264 00

Kurbad

850:-

40 minuter
Thallasso kurbad			
			

Kroppspeeling

30 minuter
Saltscrub

				
			

120 minuter
Body Scrub, Aroma inpackning/ Energi
eller Relax
Foot scrub + fotmassage
Ansiktskur med akupressur och efterföljande ansiktsmassage
Avslutas med en helkroppsmassage
+ Deluxe Ansiktskur med AHA*-syra
+ Skalpmassage

After Ski

895:-

Enklare Spa Massage
20 minuter Ungdom 8-15 år
495:			
Rygg/ Axlar/ Nacke		
30 minuter		
645:Helkropp 		
60 minuter			895:-

Finns i varianterna:
1.Anti Age (35+) för trött och mogen
hud med AHA syra*			
2.Fuktbomb för torr & fuktfattig hud
3.Djuprengörande fet & oren hud

1.695:-

Hot Stone Massage 1.495:-

75 minuter
En härlig behandling där terapeuten
använder sig av varma lavastenar och
olja. Deras värmande effekt förstärker
och fördjupar massagens förmåga att
reducera spänningar och stress och på
så sätt återställa balansen hos individen. Ger en känsla av totalt kroppsligt
välbefinnande.

1.695:-

ÖGON
Frans & brynfärgning 550:-

30 minuter

Kan bokas samtidigt med annan behandling
+350:(Gäller ej vid kortare behandling
under 30 minuter)

1.395:-

75 minuter
Aromainpackning för torr hud
Vi börjar med en mild saltscrub med
eteriska oljor. Därefter ges en helkroppsinpackning med en mineralrik
crème och aromaolja, fotmassage
med mjukgörande crème.
Avslutas med en helkroppsmassage.

MASSAGE
Klassisk Massage

Den svenska klassiska massagen är
världsberömd. Genom knådningar,
glidningar och tryck löser massagen
upp spänningar i hela kroppen och
AHA Syrabehandling 695:- ger en behaglig och skön avslappning.
30 minuter		
Regelbunden massage håller borta
trötthet och smärta i axlar, rygg och
Rengöring, AHAsyra* och ansiktsmask
massage
nacke. Du känner dig lugnare, mjukare och rörligare.
				

Ansiktskur DELUXE

90 minuter
Exclusive Slimming Detoxkur
+ Ansiktskur
+ Helkroppsmassage
En varm helkroppsinpackning med näringsrika alger som har en avgiftande
och utrensande effekt. Den börjar med
en kroppspeeling som avlägsnar gamla hudceller och banar väg för algerna.
Peelingen tvättas av med varm handduk eller en dusch. I behandlingen
ingår ansiktsrengöring, ansiktsmask
och avstressande ansiktsmassage
med akupressur. Därefter en skön helkroppsmassage med en härlig bodylotion och aromaolja.

Energi Boost

625:-

60 minuter
En lyxigare variant av ansiktskur med
peeling, ögonmask, serum, specialmask och dagkräm. Produkterna anpassas efter hudens behov och tillstånd. Behandlingen avslutas med en
härlig ansiktsmassage, akupressur

90 minuter
En varm helkroppsinpackning med mineralrik lera. Välgörande för stela leder, trötta muskler, akneproblem och
dålig blodcirkulation. Även ansiktsrengöring, lermask och en avstressande
ansiktsmassage med akupressur ingår. Behandlingen avslutas med en
Halvkroppsmassage med bodylotion
blandad med en aromaolja som appliceras på kroppen.

Dagen Efter

495:-

Ansiktskur

30 minuter			
Basic, Rengöring, Mask, Massage

ANSIKTET

Massage Special

1.195:-

60 minuter
Vi börjar med en kroppspeeling som
gör huden mjuk och len och ökar cirkulationen.
Avslutas med en halvkroppsmassage. En riktig Energi Boost
		

