Behandlingsmeny

Ansiktsbehandlingar
Sea Intense Treatment
Behandlingen inleds med en djupt avslappnande ryggmassage. Därefter appliceras en marin lera
längs hela ryggen som frigör värme och tusentals mikrobubblor längs ryggen. En unik upplevelse som
lägger grunden för vår ansiktsbehandling som rengör huden på djupet. Behandlingen inleds med en
effektiv mask som avlägsnar gifter och tillför syre. Därefter rengöring, portömning och peeling som
renar din hud. Under behandlingen appliceras utsökta serum och djupt verksamma krämer. Vi
avslutar med en verksam massage för ansiktet som tar bort trötthetstecken, dämpar svullnad och ger
en fullkomlig avslappning. Formning av bryn ingår för dig som önskar.
80 min 1 695,-

Sea Treatment New Face
En vårdande ansiktsbehandling som ger både fukt och näring till ditt ansikte. Under behandlingen
kombineras rengöring, peeling och massage som ger omedelbar fräschör och lyster. Därefter
appliceras en ansiktsmask som anpassas efter dina behov. Under tiden får händerna och armarna en
underbar massage för en perfekt avkoppling.
50 min 995:-

Sea Relaxing Face
Miniansiktsbehandling med mild rengöring och peeling. Därefter en djupt avkopplande
ansiktsmassage som avslutas med en näringsrik och fuktgivande ansiktsmask.
25 min 695:-

Frans & Brynfärgning inkl. Formning
45 min
495:-

Brynfärgning inkl. Formning
20 min
395:-

Kroppsbehandlingar
Marine Energy Body Wrap
Kroppsinpackningen är både mineraliserande, vitaliserande och avslappnande. Den strävar efter att
återskapar hudens balans genom användande av Phytomers frystorkade havsvatten, Oligomer och
essentiella oljor vilka är nödvändiga för kroppens balans. Behandlingen inleds med avslappnande
andningsövningar, mjuk stretching och lätt hårbottenmassage. Därefter torrborstning av hela kroppen
som avslutas med en mjuk och avslappnande ryggmassage samt applicering av serum och
kroppsinpackning. Du bäddas in i värme och medan inpackningen verkar får du en avslappnande
massage av området runt ögonen och i hårbotten. Efter en varm dusch smörjs kroppen in med
återfuktande kräm. I behandlingen ingår även en kurdryck med mineraliserande effekt.
80 min 1 695:-

Satin Shimmer Body Scrub
Behandlingen inleds med avslappnande andningsövningar, mjuk stretching och lätt
hårbottenmassage. Kroppen masseras därefter med vår egen blandning av marina saltkristaller,
frystorkat havsvatten och naturliga oljor som förser huden med fukt, tar bort döda hudceller och
orenheter. Efter en dusch inne i behandlingsrummet fortsätter behandlingen med massage och
fuktgivande lotion med serum. Huden blir underbart mjuk, silkeslen och fastare.
Vi rekommenderar att du börjar din dag på SPA med denna behandling. Du får en uppiggande och
fräsch start inför bad i vår inomhussjö, jacuzzi och utomhus jacuzzi.
50 min 995:-

Detoxyfing Body Treatment
Behandlingen ger en avgiftande och dränerande effekt som passar bra när du vill rena och rensa
kroppen samt i kombination med viktminskning. Behandlingen inleds med avslappnande
andningsövningar, mjuk stretching och lätt hårbottenmassage. Därefter torrborstning av hela kroppen
som avslutas med en mjuk och avslappnande ryggmassage samt applicering av serum och
kroppsinpackning. Du bäddas in i värme och medan inpackning verkar får du en avslappnande
massage av området runt ögonen och i hårbotten. Efter en varm dusch smörjs kroppen in med
återfuktande kräm. I behandlingen ingår även en kurdryck med utrensande effekt.
50 min 995:-

Wellnessmassage
Divine
När du vill unna dig det bästa så är valet enkelt. DIVINE är vår massagebehandling royal. Massage
från topp till tå med extra tid för både rygg, händer och fötter och sedan avslutar vi med nacken och
djupt avslappnade skalpmassage. Ayurvediskt té ingår.
80 min 1 695:-

Nova Energy
Låt hela kroppen vara med! Med fokus på ryggen så får även resten av kroppen välgörande massage.
Behandlingen ger dig möjlighet att återhämta dig, vila och är en välförtjänt gåva till dig själv eller
någon du tycker om. Ayurvediskt té ingår.
50 min 995:-

Svensk Klassisk Massage
Helkroppsmassage. Djupgående massage som löser upp spänningar och ökar cirkulationen i hela din
kropp.
50 min 995:-

Deep Relax
Massage för din rygg och nacke som gör att spänningar och trötthet ger vika och ny energi frigörs.
Hela ryggen masseras med varm olja och behandlingen anpassas efter din kropp och dina behov.
25 min 695:-

Wings
Massage för dina fötter och ben som verkar välgörande i hela kroppen. Du kommer att känna hur du
får förnyad kraft och en underbar lätthet i benen. Passar bra för dig som ofta känner dig tung i benen
eller har ont i fötterna. Behandlingen avslutas med en svalkande gel.
25 min 695:-

Duobehandlingar
Duo Divine
När ni vill unna er det bästa så är valet enkelt. DIVINE är vår massagebehandling royal. Massage från
topp till tå med extra tid för både rygg, händer och fötter och sedan avslutar vi med nacken och djupt
avslappnade skalpmassage. Ayurvediskt te ingår.
80 min 1 695:- per person (3 390:-)

Duo Energy
Låt hela kroppen vara med! Med fokus på ryggen så får även resten av kroppen välgörande massage.
Behandlingen ger er möjlighet att återhämta er, och är en välförtjänt gåva till er själva. Ayurvediskt te
ingår.
50 min 995:- per person (1 990:-)

Duo Relax
Massage för rygg och nacke som gör att spänningar och trötthet ger vika och ny energi frigörs. Hela
ryggen masseras med varm olja och behandlingen anpassas efter era kroppar och era behov.
25 min 695:- per person (1 390:-)

