
HÄNDER

Spamanikyr 
50 min

Skäm bort dina händer ordentligt med 
en välvårdande manikyr. Behandlingen 
inkluderar nagelvård, handmassage och 
lackning. Du väljer själv vilket lack du vill 
ha. Lacket får du sedan ta med dig hem. 
Från 725:-

Mjuka händer 
25 min

En mjukgörande behandling för dig med 
torra händer. Behandlingen inkluderar 
peeling, massage och en härlig paraf-
fininpackning.

Från 445:-

Klassisk Ansiktsbehandling
80 min

Behandlingen som alltid är rätt. Behand- 
lingen inkluderar rengöring, hudanalys,  
peeling,ånga och portömning, brynform-
ning, ansikts- och skalpmassage samt 
specialmask anpassad för hudens behov.

Från 1195:-

Djuprengörande 
Ansiktsbehandling
50 min

Djuprengörande och talgreglerande 
behandling som passar dig med en fet 
eller blandad hudtyp som lätt får oren-
heter. Behandlingen inkluderar rengöring, 
hudanalys,peeling, ånga och portömning, 
formning av bryn samt ansiktsmask.

Från 760:-

Vitaminbehandling 
50 min

En näringsgivande behandling som ger 
lyster och klarhet - perfekt när huden känns 
trött och grå! Behandlingen inkluderar ren-
göring, hudanalys, peeling, brynformning, 
ansiktsmassage samt ansiktsmask.

Från 760:-

Qi booster Anti Age 
80 min

Unik, lyxig och djupverkande behandling 
för den mogna huden. Reducerar fina linjer 
och förebygger aktivt hudens åldrande 
med hjälp av aromapressur och qi-booster-
massage i kombination med aktiva pro- 
dukter.Brynformning ingår.

Från 1195:-

Ansiktsbehandling 
- för mannen
50 min

En behandling som är framtagen och 
anpassad för den manliga huden. Behand-
lingen inkluderar rengöring, hudanalys, 
peeling, ånga, portömning, nackmassage 
och ansiktsmask.

Från 760:-

Quick Fix 
25 min

En uppfräschande miniansiktsbehandling 
som inkluderar rengöring, peeling och 
mask. 

Från 495:-

Höjdpunkten 
25 min

Koppla av i en underbar behandling som 
man aldrig vill ska ta slut! Med eteriska oljor 
anpassad efter hudens behov masseras 
såväl ansikte och skalp som nacke och 
dekolletage. 

Från 405:-

Makeup 
50 min

Med I.D. bareMinerals vårdande och 100%  
naturliga produkter skapas allt från den 
naturliga vardags-makeupen till den 
dramatiska fest-makeupen. Allt efter dina 
önskemål!.

Från 635:-

Frans- och brynfärgning 
25 min

Från 405:-

AHA-behandling 
50 min

Huden blir ren, klar, spänstig och åter fukt-
ad. Syror minimerar även rynkor och linjer, 
verkar porsammandragande, motverkar 
hyperpigmentering och reparerar solskador. 
Avslutas med brynform.

Från 590:-

AHA/BHA-behandling 
50 min

Samma som ovan men passar extra bra för 
dig med inflammatoriska tillstånd i huden 
då BHA-syran är antiinflammatorisk. Optimal 
behandling för dig med akne eller rodnad 
i huden. 

Från 590:-

FÖTTER

Spapedikyr 
50/80 min

Unna dig själv fina fötter! Behandlingen 
inkluderar fotbad, fotmassage, nagel-
vård och borttagning av förhårdnader. 
Väljer du 80 minuter ingår även peeling 
och paraffininpackning - vilket får dig att 
gå på moln! Avslutningsvis ingår lackning. 
Du väljer själv vilket lack du vill ha,  
och får sedan ta med dig det hem. 
Från 760:-/975:-

Mjuka fötter 
50 min

En mjukgörande behandlning för dig med 
torra fötter. Behandlngen inkluderar fotbad, 
peelning, fotmassage och paraffininpackning.

Från 685:-

Klassisk massage 
25/50 min

En stor favorit och som namnet – en riktig 
klassiker! Massagen lindrar trötta och 
spända muskler och anpassas efter  
kroppens behov.

Från 505:-/675:-

Spamassage -rygg 
25 min

Avslappnande och välgörande massage 
med eteriska oljor anpassade efter dina 
önskemål. 

Från 505:-

Sportmassage 
50 min

Djupgående & strechande massage  
som får de stelaste musklerna att mjukna. 

Från 675:-

Energimassage 
20 min

Massagen som ger en energikick! Massa-
gen utförs på mjuka kläder (ej badrock). 

Från 299:-

Hot stone 
50 min

En underbart avslappnande massage 
med varma vulkanstenar som är bra på 
stela och ömma muskler.

Från 675:-

Aroma massage 
 50 min 
 
Välj bland fyra olika behandlingar som 
aktiverar de fem sinnena. 
Från 675:-

Detox
Dränerande med aktiva ingredienser, 
utrensande och välgörande egenskaper. 
Vitaliserande olja med högt Omega 
9-värde.

Slim
Kraftfulla ingredienser med fettförbrännan-
de egenskaper förstärks av ökad mikrocir-
kulation. Utslätande olja med utjämnande 
egenskaper.

Relax
Avslappnande, euforisk behandling. 
Antiinflammatorisk lugnande olja med 
förmågan att förbättra hudens elasticitet.

Age
Agerar på cellulär/kollagen-nivå, vilket ger 
ökad spänst och elasticitet. Antioxiderande 
olja med höga värden av Omega 3 & 6, 
vilket förbättrar hudens struktur och spänst.

MASSAGE

ÖVRIGT

ANSIKTE KROPPSBEHANDLINGAR

Champagne & Mjölksyra
110 min

En himmelsk kroppsbehandling med 
finaste champagnelyx. Behandlingen 
inleds med en underbar kroppspeeling 
som lämnar huden silkeslen. Därefter 
väntar en massage följt av en inpackning 
& bubbelbad. En lyxig produktask med 
produkter ingår.

Från 1355:-

Selmas helkropp 
110 min

Sagolikt njutbar behandling som är av-
slappnande och renande. Bad, peeling, 
lerinpackning och massage. Under in-
packningen appliceras ansiktsmask och 
sedan utförs en skön hårbottenmassage.

Från 1270:-

I väntans tider 
80 min

En avslappnande behandling för dig  
som är gravid eller nybliven mamma.  
I behandlingen ingår ansiktsrengöring, 
mask,kroppspeeling, avslappnande  
massage, uppstramande inpackning  
och avslutande produkter.

Från 1185:-

Selmas saltskrubb 
25 min

En avslappnande och väldoftande hel-
kroppspeeling som effektivt tar bort torra 
hudceller, stimulerar cirkulationen och ger 
ny lyster. 

Från 590:-

Detox 
110 min

En utrensande behandling som renar 
kroppen från slaggprodukter och över 
flödig vätska. Även effektiv på celluliter 
och fettdepåer.I behandlingen ingår  
peeling, lerinpackning, kurbad, cellulit-
massage på problemområdet. Avslutas 
med bodylotion.

Från 1270:-

Red Island 
50 min

En kroppsbehandling inspirerad av 
naturen på ön Madagaskar utanför 
Afrikas östkust. I behandlingen ingår en 
cirkulationsökande helkroppspeeling, 
kroppsmassage som utförs med ett 
massageverktyg från Acasiaträdet. En 
fantastisk behandling som löser upp  
trötta muskler och ger ny energi.

Från 760:-

Relax 
80 min

En härlig mjukgörande och avslapp-
nande behandling. I behandlingen ingår 
peeling, kurbad och avslappnande 
massage.

Från 1185:-

Go & Glad 
50 min

En avslappnande behandling som får 
dig att komma ned i varv och släppa 
stressen. För att ge en total njutning får du 
ett kurbad, ryggmassage och bodylotion 
för hela kroppen. Avslutas med en härlig 
hårbottenmassage. 

Från 760:-

Tandblekning 
35/50 min 

Ett skonsamt men effektivt sätt att bleka 
tänderna. Genom den patenterade 5000K 
LED Daylightljuset i kombination med en 
specialskena avlägsnas missfärgningar 
effektivt och tänderna blir 2-4 nyanser 
ljusare. Skaffa ett vitare leende med  
Spa White.

35 min 1495:- /50 min 2400:-

Selmas Kurbad 
15 min

Valfritt aromabad ur vår badmeny. Ej att 
rekommendera för dig som är gravid. 

295:-

 
För Barnen
Under våra barnperioder erbjuder vi även  
en separat behandlingsmeny för barnen.


