Mån-tors 745.- Fre-sön 945.-

Avkoppling från topp till tå för den
blivande mamman. En välgörande och
återfuktande ansiktskur med rengöring,
peeling, massage, mask och dagkräm.
Under tiden masken verkar får du en skön
massage av händer och underarmar.
Avslutas med en härlig fotmassage.
SPA MASSAGE, 50 min

En mjukare form av klassisk massage
med aromolja som ökar cirkulationen i
hela kroppen. Ansikts- och hårbottenmassage ingår.

*

Mån-tors 455.- Fre-sön 655.-

En skön massage med fokus på nacke,
hårbotten och ansikte. Du kommer ned
i varv och spänningar i nacke och käkar
släpper.
KLASSISK MASSAGE, 25 / 50 min

INTRÄDE TILL SPA-AVDELNINGEN INGÅR VID
BOKNING AV BEHANDLING TILL ETT VÄRDE ÖVER
455,Eventuell avbokning eller ombokning
måste ske senast 24 timmar före din
behandlingstid. Avbokning eller ombokning kan endast ske per telefon
på 018-68 18 17. För ej avbokad behandling debiteras fullt pris. Vi ger inte
behandlingar vid feber, infektioner
och sjukdom. Gravida ges behandling från 13:e veckan.
Ring oss gärna vid funderingar.

Uppsala

*

KONTAKT

Mån-tors 455.-/655.- Fre-sön 695.-/895.-

En avstressande och förebyggande
massage av kroppens olika muskelgrupper. Mjukar upp och förbättrar cirkulation
och återhämtning.
SPORTMASSAGE, 25 / 50 min

*

Mån-tors 475.-/675.- Fre-sön 745:-/945.-

En djupgående behandling av kroppens
olika muskelgrupper för att mjuka upp, förebygga och behandla spänningar, som
efterföljs av töjning och rådgivning. Allt
efter just dina behov. Massagen hjälper
kroppen att förbättra sin cirkulation och
återhämtning.

*

För tillägg av NBE massage + 100 kr

WWW.SELMACITYSPA.SE/UPPSALA

TÄNKVÄRT

Mån-tors 695.- Fre-sön 895.-

FACE - ansiktskur
BODY - massage
LASHES & BROWS - plockning, färgning

TEL
E-MAIL
WEB

018-68 18 17
selmacityspauppsala@choice.se

www.selmacityspa.se/uppsala

COME AS YOU ARE.
LEAVE AS A STAR!

SELMACITYSPAUPPSALA@CHOICE.SE

GILTIG FRÅN 2017-08-21

Bara en kort stund över? Testa någon av
våra Quick fix behandlingar på 25 min.

I VÄNTANS TIDER, 50 min

ANTISTRESS, 25 min

QUICK FIX

BEHAN DLINGSMEN Y

MASSAGE

Uppsala

EN OVANLIGT SKÖN START PÅ
DAGEN. EN SNYGG BÖRJAN PÅ EN
LYCKAD KVÄLL.
MITT I STAN. SPONTANT ELLER
EXTRA ALLT. MED ELLER UTAN BUBBEL.
PÅ SELMA CITY SPA UPPSALA ÄR DET
MÖJLIGT ATT GÖRA ABSOLUT
INGENTING. INGA KRAV OCH INGA
REGLER

FACE ME

BEHANDLINGAR
ANSIKTSKUR, 25 min
Mån-tors 495.- Fre-sön 695.Ge huden nytt liv och lyster med vår
ansiktskur. Rengöring och peeling är
anpassad efter din hudtyp och följs
av en ljuvlig ansiktsmask och ansiktsmassage.

Lägg till 30 min och få en 80 min
behandling.
1. Extra lång ansikts- och dekolletagemassage.
2. Frans- och brynfärg, inkl. plock

LASHES & BROWS
BRYNPLOCKNING, 20 min, 280,FRANSFÄRGNNG 30 min, 330,BRYNFÄRG 30 min, 330,FRANS- & BRYNFÄRG + PLOCK 45 min 450,FRANSFÄRG + BRYNPLOCK 45 min 360.-

NBE1000 MASSAGE, 50 min
NBE massage är en banbrytande metod
med djupgående effekter mot stela och
spända muskler som på kortare tid åstadkommer en varmare, mjukare och mer
elastisk muskel och vävnad. Spänningar vid
smärttillstånd motverkas och den har en
lugnande effekt på kroppens muskulatur.

NBE1000 ANSIKTSBEHANDLING, 80 min
Mån-tors 1290.- Fre-sön 1480.-

Ansiktsrengöring och massage med
NBE1000. En föryngrande och avkopplande behandling. De aktiva ingredienserna
slussas effektivt ner på djupet i huden och
ger cellerna energi. Huden stärks upp
och tillväxten av nya celler stimuleras. NBE
är en säker och effektiv behandling som
anpassas individuellt för varje hudtyp och
önskat resultat. En banbrytande metod för
resultatinriktad hudvård med omedelbara
effekter och en långsiktig förbättring av
hudens struktur.

COME AS YOU ARE. LEAVE AS A STAR!
SKÖNA FÖTTER för 2, 50 min
Mån-tors 795.- Fre-sön 995.-

Ett härligt fotbad, cirkulationsökande fotskrubb och ljuvlig underbens- och fotmassage följs av en
avslutande hårbottenmassage. En
behandling för 2.
”En terapeut, 2 gäster.”

FOTVÅRD - PEDIKYR, 50 min
Mån-tors 695.- Fre-sön 895.-

Varmt och skönt fotbad, klippning och rensning av naglar och
nagelband. Förhårdnader tas
bort, fötterna filas. Behandlingen
avslutas med en skön massage av
underben och fötter.

YOUR BODY
RELAXKUR, 50 min

Mån-tors 795.- Fre-sön 995.-

Mån-tors 695.- Fre-sön 895.-

Varm olja hälls på kroppen och arbetas
in med stora lugna rörelser. Välj mellan
värmande chili- eller ingefärsolja. Denna
kur är mjuk och mycket rogivande. Ansiktsoch hårbottenmassage ingår.
SPIRULINA ”NÄRING & DETOX” 80 min
Mån-tors 1095.- Fre-sön 1295.-

Sagolikt njutbar behandling som är avslappnande och renande. Torrborstning,
peeling, spirulinainpackning och massage. Ansiktsmask appliceras och du får en
lång skön hårbottenmassage. Spirulina är
en näringsbomb för både in- och utsida.
DREAMS OF LAVENDER, 80 min
Mån-tors 1095.- Fre-sön 1295.-

Helkroppspeeling med doft av lavendel
som efterföljs av en helkroppsmassage
med varm olja och varma stenar. Avslutas
med hårbotten- nack- och ansiktsmassage. En mycket lugn och rogivande
behandling.
SPORTKUREN, 80 min

AT YOUR FEET

ANSIKTSBEHANDLING, 50 min
Mån-tors 745.- Fre-sön 945.Rengörande och stimulerande behandling som återfuktar och skyddar
huden. Skräddarsydd behandling
efter din hudtyp med resultatgivande
produkter. Ingår: hudanalys, rengöring, peeling, portömning, ansning av
bryn, mask, ampull och dagkräm.

NEW @ SELMA

Mån-tors 1045.- Fre-sön 1245.-

Cirkulationsökande, lite rivig helkroppspeeling med klassisk helkroppsmassage.
Perfekt för dig med trötta muskler och som
behöver få igång cirkulationen.
HELKROPPSPEELING & ANSIKTSKUR el.
HALVKROPPSMASSAGE, 50 min
Mån-tors 695.- Fre-sön 895.-

En avslappnande och väldoftande helkroppspeeling som effektivt tar bort torra
hudceller, stimulerar cirkulationen och
ger ny lyster. Välj sedan en avkopplande
halvkroppsmassage eller en återfuktande
ansiktskur med rengöring, peeling, ampull
och dagkräm.

