SPAMENY på Saxvikens Spa
MASSAGE
Klassisk massage
20min 475:-/50min 795:En djupgående massage som mjukar upp spända och stela muskler
Aromamassage
20min 475:-/50min 795:En mjuk och avstressande massage där fokus ligger på att uppnå maximal avkoppling. De ljuvliga doftaromerna
hjälper till att öka välbefinnandet.
ANSIKTSBEHANDLINGAR
Liten ansiktsbehandling 30min 495:En uppfräschande och fuktgivande behandling som passar alla hudtyper. Rengöring, peeling, ansiktsmassage,
mask samt dagcreme.
Klassisk Ansiktsbehandling 60min 795:Här skräddarsyr vi behandlingen så den passar just din hud och ditt hudtillstånd. Rengöring, hudanalys, peeling,
portömning vid behov, ansiktsmassage, mask samt avslutande produkter. Självklart får du tips och råd om hur
du sköter din hud hemma för att uppnå det resultat du önskar.
Tillval
Frans & Brynfärg 250:-. Endast frans- eller brynfärg 150:- (Kan endast bokas i samband med ansiktsbehandling)
KROPPSBEHANDLINGAR
Kurbad 30min 495:Sjunk ned i ett varmt avkopplande bad rikt på mineraler och låt jetstrålarna massera din kropp från topp till tå.
Rogivande för både kropp och sinne. Svalkande dryck ingår.
Bodyscrub 30min 495:En härlig helkroppspeeling med havskristaller som gör huden silkeslen. Behandlingen avslutas med en
fuktgivande kroppslotion.
Scrub och massage 60 min 895:Vi börjar med en härlig helkroppspeeling, därefter halvkroppsmassage.

Saxvikens Detoxkur 75min 995:En behandling med utrensande effekt som ger huden ny lyster. Vi börjar med en helkroppspeeling för att få
igång cirkulationen och få bort torr och glåmig hy. Därefter appliceras en varm lerinpackning som får verka
medan ansiktet får en fuktkur samt avkopplande ansikts- och skalpmassage. Efter dusch appliceras en härlig
kroppscreme.
Saxvikens Må bra 60 min 895:Behandlingen inleds med en helkroppspeeling av kroppen för att få igång cirkulationen och få fram ny fräsch
hud. Därefter appliceras kroppsinpackningen med uppstramande effekt som får verka medan du får en
återfuktande ansiktsmask samt skalpmassage.
Saxvikens Topp till tå 90min 1095:En lyxig helkroppsbehandling när du vill unna dig det lilla extra! Vi börjar med en härlig helkroppspeeling med
havskristaller. Efter dusch får du sjunka ned i ett varmt kurbad med välgörande marina ingredienser. Därefter
en lättare helkroppsmassage samt ansiktsmask.
Fötter
Sköna Fötter 30min 495:En dröm för trötta fötter! Vi inleder med ett värmande fotbad rikt på mineraler, därefter peelas fötterna och
packas in i en mjukgörande inpackning. Behandlingen avslutas med fot- och benmassage med svalkande creme.
Pedikyr 60min 795:- (+ 59:- för lackning)
Vi inleder med ett mjukgörande fotbad. Därefter borttagning av förhårdnader, filning, nagelvård och massage.
Köp till lackning så får du ta med lacket hem!
DUO-behandlingar / Grupper
Liten ansiktsbehandling för två 45min 790:Sköna fötter för två 45min 790:En dag på Spa 495:- per person
Valfri Spa Lunch ingår
Gör något härligt tillsammans med dina vänner, gå på spa! Vid ankomst får ni ett eget produktkit samt en
genomgång med en spaterapeut som ger tips och råd om hur ni använder produkterna under er vistelse. Fri
tillgång till pool, jaccuzzi, ång- och torrbastu under hela dagen samt frukt och alkoholfri dryck.
Endast entré till spaavdelningen: 295:- per person
Fri tillgång till pool, jaccuzzi, ång- och torrbastu samt frukt och alkoholfri dryck. Lån av badrock, handduk och
tofflor.

Inför ditt besök

•
•
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•

Lån av handduk, badrock och tofflor ingår i alla våra behandlingar.
Vi rekommenderar att du kommer minst 15min innan behandlingen börjar för att i lugn och
ro kunna byta om. Du har fri tillgång till relaxavdelningen med pool, jaccuzzi, samt ång- och
torrbastu både före och efter behandlingen.
Vi rekommenderar en dusch före kroppsbehandlingar och massage.
Åldersgräns för spabehandlingar är 15 år.
Är du gravid eller har några medicinska besvär, meddela oss vid bokningen.

•

Kostnadsfri avbokning av spabehandling skall göras till hotellreceptionen minst 24 timmar
innan avsatt tid. Därefter debiteras 50% av behandlingspriset.

Mat & Dryck
Bondsallad 139kr
Sallad, matvete, valnötter, säsongens grönsaker, dijon- och honungsvinaigrette, surdegsbröd
Räkmacka

159kr

Handskalade räkor på smörstekt surdegsbröd, majonäs, ägg, sallad, rödlök, picklad gurka och dill
Charktallrik 149kr
2 sorters charkuterier, 2 sorters ostar, bärkapris, oliver, tunnbrödschips, ört-crème, säsongens kompott

