


Unna dig en 
Quickbliss!
Med Quickbliss får du en snabb men effektiv behandling, 
och en stunds välgörande avkoppling med Bliss  produkter. 
Efter att ha gett New York-borna en miljon massager och 
en triljon Triple oxygen-treatments är Bliss på plats på 
svenska västkusten för att ge “glow-how” till dig. Vi har sex 
olika  behandlingar att välja bland som pågår 10, 15 eller 
20  minuter. Gemensamt för dem alla är att de ger dig en 
”spa-ahhh”-upplevelse…

Facials 
The fast and the fabulous 20 min, 345 kr 
För dig som vill ha en snabb ansiktsbehandling för att 
se ”fabulous” ut. Denna härliga behandling passar alla 
 hudtyper och du får njuta av rengöring, peeling, mask och 
ansiktskräm ur Fabulousserien. 

Time to glow 20 min, 345 kr 
En riktigt lysterframkallande ansiktsbehandling som ger 
dig klarare hud med Bliss Triple Oxygen-serie. Inkluderar 
proffsapplicering av Bliss påsbekämpande ögonmask, den 
världsberömda återupplivande ansiktsmasken samt  dagkräm 
som är sprängfylld med c-vitamin. 

Youth can do it 20 min, 345 kr 
En anti-age-behandling som bekämpar tiden. Med 
 produkter ur The youth as we know it-serien ges din 
hud elasticitet och volym, samtidigt som fina linjer och 
 rynkor får en omgång. Plumpande serum, mjukgörande 
 rynkreducerande ögonkräm och ansiktskräm ger din hud en 
skön fräschör. 

Eye  
treatments 
Eyes and shine 15 min, 245 kr 
Pigga upp blicken med denna behandling som 
 inkluderar Triple Oxygen Instant Energizing Eye Mask, 
en mjukgörande påsbekämpande ögongel samt en 
fantastisk ögonmassage som reducerar mörka ringar. Du 
kommer inte att tro dina ögon! 

Special  
services 
Fabulips 10 min, 150 kr
En riktig pussmunsbehandling som inkluderar kyssäkta 
rengöring och peeling, plumpande glans och balsam. 

Alla Bliss produkter finns förstås att köpa i vår shop!

utan bliss- 
produkter
BARE MINERALS MAKEUP 20 min, 355 kr
Låt vår terapeut hjälpa dig med det lilla extra. Ingen 
 komplett makeup, utan fokus på ögon eller läppar. 

CHAMPAGNEMASK 20 min, 355 kr
En ansiktsmask som reducerar både ålders- och trötthets-
tecken i huden samtidigt som den ger en behaglig, kylande 
känsla. Den jobbar mot hudens fina linjer, mörka ringar och 
ökar din lyster. Den stramar upp och ger ny energi. 
 

CHAMPAGNE EYE PATCH 20 min, 275 kr
En behandling för trötta ögon som dämpar svullnad och 
den mörka känslan under ögonen.
 

NACKE OCH RYGG MASSAGE 20 min, 355 kr
Energimassage med fokus på nacke och rygg.
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