Behandlingsmeny
Vår/Sommar 2019

KERSTIN FLORIAN

Naturlig, ekologisk & växtbaserad hud- & kroppsvård för en spa-baserad näring till huden.

ANSIKTSBEHANDLINGAR
Uppfräschande ansiktsbehandling 25 min – 495kr
En uppfräschande och fuktgivande introduktionsbehandling som passar alla hudtyper.
Skräddarsydd Ansiktsbehandling 50min - 795kr/80min - 1095kr
En skräddarsydd och djuprengörande ansiktsbehandling för alla hudtyper. Behandlingen inkluderar peeling som
avlägsnar torra hudceller, lyxig massage för bättre cirkulation samt mask och specialbehandling med
växtextrakt som föryngrar och ger näring åt huden. En hand– & nagelbehandling gör upplevelsen komplett.
Självklart får du tips och råd om hur du sköter din hud hemma för att uppnå det resultat du önskar.
80 minuter – Längre ansiktsmassage, ampullterapi och en unik peel–off mask.
Tillval
Frans & Brynfärg med brynplock 250kr
Endast frans- eller brynfärg 150kr (Kan endast bokas i samband med ansiktsbehandling)
KROPPSBEHANDLINGAR
Mineralskrubb 25 min – 495kr
En härlig helkroppspeeling med eukalyptus som gör huden silkeslen. Behandlingen avslutas med en ljuvligt
återfuktande kroppsspray med lavendel.
Kurbad med mineralkristaller 25 min – 495kr
Denna sinnliga och unika badupplevelse är en utrensande, återmineraliserande och allmänt hälsobringande behandling för hela kroppen. Svalkande dryck ingår.
Havsvatten & alger 80 min - 995kr
Utrensande och avslappnande behandling som inkluderar en cirkulationsökande kroppsskrubb och varm
alginpackning med Spirulinaalger. Behandlingen avslutas med en avslappnande applikation av mineralkräm och
en ekologisk, utrensande olja med svartpeppar.
Drömmar av lavendel 80 min - 995kr
Andas in doften av lavendel och njut av den lugnande och balanserande effekten i denna upplyftande
spabehandling. En stärkande peeling följs av en varm helkroppsinpackning och en avkopplande
helkroppsmassage med varm lavendel. Under den avkopplande vilan njuter du av en fotmassage med helande
stenar som renar din kropp från gifter och skapar balans mellan dina sinnen.
Underbara mamma 80 min - 995kr
Slappna av och dröm dig bort, låt dina sinnen omslutas av denna välgörande helkroppsupplevelse för den
blivande mamman. Behandlingen börjar med en helkroppsskrubb med lugnande och välgörande kamomill.
Därefter följer en avslappnande massageapplikation som avslutas med varma helande stenar. En lyxig
skalpmassage och en massage med avsvällande créme på fötterna avslutar denna underbara stund och skapar
balans mellan dina sinnen.
Topp till tå 80 min - 995kr
En ultimat behandlingsupplevelse från topp till tå när du vill unna dig det lilla extra! Upplev de terapeutiska
effekterna av mineraler och eteriska oljor. Denna avslappnande behandling börjar med en stärkande saltskrubb
med eukalyptus och följs sedan av ett mineralrikt bad och avslutas med en varm, lyxig massageapplikation med
ekologisk aromaolja som du själv väljer ut.

MASSAGE
Klassisk massage 25 min – 495kr/50min – 795kr
En djupgående massage som mjukar upp spända och stela muskler.
Ekologisk aromamassage 25min - 495kr/50min – 795kr
En mjuk och avstressande massage där fokus ligger på att uppnå maximal avkoppling. De ljuvliga
aromadofterna hjälper till att öka välbefinnandet.
Skrubb och massage 50 min – 795kr
En stärkande saltskrubb med Eucalyptus som är rik på mineraler och spårämnen från de varma terapeutiska
källorna. Skrubben stimulerar cirkulationen och gör huden mjuk och len. Avslutas med en välgörande ryggmassage.
FÖTTER
Fotkur Delux 25 min 495:Den ultimata behandlingen för trötta, ömmande fötter. Behandlingen inkluderar ett välgörande fotbad med
eukalyptus, mineralrik saltskrubb samt ljuvlig fotmassage med svalkande crème. En avslappnande
hårbottenmassage gör behandlingen fulländad.
Pedikyr 60 min 795kr (+ 59kr 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!
BEHANDLINGAR FÖR TVÅ & GRUPPBOKNINGAR
Uppfräschande ansiktsbehandling för två 50 min – 790kr
Fotkur Deluxe för två 50 min – 790kr
EN DAG PÅ SPA 595kr per person
Hos oss kan du njuta av en stund för dig själv eller tillsammans med någon du tycker om. ”En dag på spa”
inkluderar vår lyxiga sparitual från Kerstin Florian med produkter som används tillsammans med våra olika
faciliteter såsom pool, jacuzzi, ångbastu och torrbastu.
Stanna hur länge du vill, lättare lunch, frukt och dryck samt lån av badrock, tofflor och handduk ingår.
Endast entré till spaavdelningen – 295kr per person
Fri tillgång till pool, jacuzzi, ång- och torrbastu samt frukt och alkoholfri dryck.
Lån av badrock, handduk och tofflor.

INFÖR DITT BESÖK
• 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, jacuzzi, 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.

