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ANSIKTSBEHANDLINGAR
Aroma Discovery 20 min  595:-
En mini ansiktsbehandling som ger huden friskhet och lyster.

Aroma Essentiell ansiktsbehandling 50 min   955:-
Decléors klassiska ansiktsbehandling med en ultra effektiv mask  
som får huden att stråla!

Elizabeth Arden Pro 50 min   995:-
En aktiv och hudförbättrande ansiktsbehandling med avslappnande
ansiktsmassage för fasthet, fuktgivning och exfoliering.
Exfolieringen sker utan kemisk peeling och är en perfekt introduktion  
till peel-pads.

KROPPSBEHANDLINGAR
Aroma Wrap
Effektiv kroppsbehandling med peelingmassage och påföring av specialmask 
över hela kroppen, som sedan sveps in i ett mjukt värmetäcke. Välj en av 
följande kropps inpackningar som passar dina behov och önskemål.  
Relax: Avstressande, värmande och mjukgörande behandling med självvär-
mande Sauna masken. 
Slim: Motverkar celluliter och har vätskedrivande och fettförbrännande verkan. 
Aroma Wrap 50 min. 
Klassisk scrub och inpackning samt hårbottensmassage    995:-
Aroma Wrap Lyx 80 min. 
Innehåller i tillägg, ryggmassage och fotmassage  1395:-

MASSAGE
Klassisk massage 
Djup muskelmassage som görs i syfte av att massera bort  
muskelknutor och spänningar.
Rygg och nacke 20 min.  595:-
Hela kroppen 50 min.   955:-

Aroma massage body
Avslappnande och lugn massage, med kroppsbalsam som anpassas  
till ditt behov.
Rygg och nacke 20 min.  595:-
Hela kroppen 50 min.   955:-
Hela kroppen inklusive ansikte och hårbotten 80 min. 1245:-

Hot Stone
Skön och behaglig massage med varma lavastenar. 
Hela kroppen 50 min.   955:-
Hela kroppen inklusive ansiktsmassage 80 min.  1245:-

ÖVRIGA BEHANDLINGAR  
Aquascape Dry Hydrotherapy 25 min.   545:-
En djupt avslappnande upplevelse som motsvarar flera timmars djupsömn.
Essie manikyr 50 min.  755:-
Naglar och nagelband blir vackra och välformade, polering och handmassage. 
Essie pedikyr 50 min.  755:-
Fotbad, borttagning av förhårdnader, filning, rensning av nagelband, massage.

AROMA SPA RITUAL  
Vi har skapat denna sköna Aroma Spa Ritual för att ge dig avkoppling  
och ökat väldbefinnande. Ritualen utförs tillsammans med utvalda  
produkter från Decléor. 

Boende gäster  295:-
Gäster utifrån sön-tor 395:- fre-lör 495:-

Boka behandling på 
spa.stromstad@choice.se eller 
+46(0)526 303 42


