
BAD
Kurbad 25min 475:- 

Kurbad duo 30 min inkl juice och fruktfat 495:-/p 
I båda baden ingår efterföljande bodylotion 

MASSAGE
KLASSISK 

20/40/60min 
Välj fokus efter din dagsform 

475:-/645:-/795:- 
Köp 10-kort och få 20% rabatt. Minimum 40 min 

AROMA 
20/40/60min 

Välj fokus efter din dagsform 
avslappnande, renande eller energigivande 

475:-/645:-/795:- 
 

VARMA STENAR 
40min 675:- 

KROPP & SJÄL
Här använder vi vårt lyxiga spamärke 

Cinq Mondes. En upplevelse för alla sinnen 

VARDAG 
Helkroppsscrub och fuktgivande lotion 

40min 645:- 
 

LYX 
Helkroppstvätt där huden blir som sammet med 

svart orientalisk tvål och tropisk inpackning. 
Ansiktsmassage ingår 

50min 795:- 

DELUXE 
Helkroppsskrubb, utrensande lerinpackning, 

ansiktskur, ansikts/skalpmassage, applicering av 
närande olja. Det blir nästan inte bättre än så här. 

80min 1095:-

 

FÖTTER
Pedikyr 50min 649:-

Pedikyr inkl lack 60min 695:-

ÖGON
Frans och brynfärg inkl plock 40min 425:- 

Frans/eller brynfärg 20min 275:-

Endast brynplock 15min 225:-

Ögonfransböjning 50min 645:-

Ögonfransböjning inkl färg 75min 745:- 

VAX
Haka/överläpp 15min 185:-

Halva ben 30min 425:-

Hela ben 50min 675:-

Hela ben inklusive bikinilinje 60min 795:-

Bikinilinje 20min 375:-

Rygg från 20min 495:- 

MAKE-UP
Makeup-rådgivning 60min 625:-

Festmakeup 50min 595:-

Brudmakeup inkl. konsultation 90min 995:-

NAGLAR
Schellac inkl manikyr 50 min 595:- 

GRAVID
Gravidmassage 50min 795:-

Gravidlyx 50min 895:-

Graviddeluxe 80min 1095:- 

SPRAY-TAN
Halvkropp 15min 295:-

Helkropp 30min 425:-

Helkropp inkl torrborstning 40min 525:-



DUO
Kom på behandling med någon du tycker om. 
Ni får 25min massage och 25min 
ansiktsbehandling var och där ni gemensamt 
delar rum med två terapeuter.

Inkl entré till spa, badrock, handduk och tofflor, 
ett glas bubbel och fruktfat. 
995:- per person

RELAX
Entré till relaxavdelningen 250:- pp. Ingår vid köp 
av behandling från 500:- och uppåt.

SPRUNCH
Brunch, bubbel, 25min massage eller 
ansiktsbehandling samt entré till relaxavdelning. 
Lördagar kl 9-12, 695:- 

MÖHIPPA
Brudens näst viktigaste dag ska självklart firas 
med stil. Hyr vår relaxavdelning och skäm bort 
den blivande bruden med bubblor,  
fräscha tilltugg, härliga skratt och 
kanske en behandling. 
Ring oss så berättar vi mer.

MINIEVENT
Samla jobbgänget, tjejgänget eller vilka 
som helst du gillar att umgås med och lär 
er allt om hud & kroppsvård. Mingla runt bland 
testa-på-stationer på massage, make-up, 
manikyr mm och få värdefulla tips & råd 
samt ett glas bubbel & lättare tilltugg. 
Ring oss så berättar vi mer. 

CILUETTE CITYSPA
Hallbergsplatsen 2, 503 30 Borås 
033-7990023, www.ciluette.se

 

ANSIKTE
ANSIKTE FÖR HON & HAN

Vi anpassar ALLA behandlingar efter din 
huds tillstånd och behov.

HUDANALYS 
15min 200:- 

Ingår i samtliga ansiktsbehandlingar och 
är kostnadsfri om man köper två valfria 

hudvårdsprodukter.

FRESH UP 
inkl rengöring, peeling, mask 

20 min 495:-

KLASSISK 
Inkl rengöring, peeling, portömning, 

 ansiktsmassage och mask 
50min 795:-

LYX 
Inkl rengöring, peeling, portömning, brynplock, 

ansikts/decolletage/skalpmassage, specialmask 
för både ögon och ansikte. 

70min 995:-

DELUXE 
Inkl rengöring, diamantslipning och mask 

40min 895:- 
Kur om 4 tillfällen, 20% rabatt

PREMIUM 
Elemis - en ljuvlig upplevelse för både hud och 

sinne. Här kombinerar vi väldoftande produkter 
 med de finaste resultaten med de 

skönaste massagegreppen. 
80min 1295:-

FÖR DEN MEDVETNE

Elisabeth Arden PRO 
Med fördel bokas nedanstående behandlingar 
som kurer om fyra till sex tillfällen och då utgår 

20% rabatt. 
Här arbetar vi kraftfullt med specifika problem 

som tex solskador, fina linjer eller acne.

Hydration peel 20min 595:-

Multifunctional peel 20min 745:-

Ultimate facial 40min 995:-


