Behandlingsmeny
KERSTIN FLORIAN

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

ANSIKTSBEHANDLINGAR
Uppfräschande ansiktsbehandling 25min – 525kr
50min - 825kr
En uppfräschande och fuktgivande introduktions
behandling som passar alla hudtyper.

Uppfräschande ansiktsbehandling för två 50min 825kr

Topp till tå
1095kr

80min -

Upplev de stärkande effekterna av mineraler och eteriska
oljor. Mineralrik helkroppspeeling efterföljs av ett
mineralrikt bad och som avslutning en helkroppsmassage
med eteriska oljor som du själv väljer.

MASSAGE
Klassisk massage 25 min – 525 kr/50 min – 825 kr
En djupgående massage som mjukar upp spända och stela
muskler.

KROPPSBEHANDLINGAR
Mineralskrubb

25min – 525kr

Kurbad med mineralkristaller

25min – 525kr

En härlig mineralrik kroppspeeling efterföljs av en
återfuktande kroppsspray med lavendel

Denna sinnliga badupplevelse är en utrensande
återmineraliserande och allmänt hälsobringande
behandling för hela kroppen

Havsvatten & alger

80min - 1095kr

Utrensande mineralrik helkroppspeeling med
efterföljande varm Spirulina alg inpackning. Behandlingen
avslutas med en applikation av mineralkräm och eterisk
olja med Grapefrukt och svartpeppar.

Drömmar av lavendel

80min - 1095kr

Njut av den lugnande och balanserande effekten av
lavendel. Mineralrik helkroppspeeling efterföljs av
helkroppsmassage med varm lavendelolja. Hårkur och som
avslutning fotmassage med varma lavastenar.

Ekologisk aromamassage
50 min – 825 kr

25 min - 525 kr

Skrubb och massage

50 min – 825 kr

Massage och ansiktskur
80min - 1095kr

50 min – 825 kr

En mjuk och avstressande massage där fokus ligger på att
uppnå maximal avkoppling. De ljuvliga
aroma dofterna hjälper till att öka välbefinnandet.
En renande mineralrik helkroppspeeling efterföljs av
ryggmassage med eteriska oljor som du själv väljer.

Inleds med hel eller ryggmassage och därefter en
uppfräschande ansiktsbehandling.

Finsk klassisk massage _________25min - 525kr
50 min - 825kr

En djupgående mycket kraftfull massage som mjukar upp
och ger lindring av många besvär.

Holistic Pulsing_______________50min - 825kr

En lugn och avstressande behandling baserad på vaggning,
tryck och mjuk stretch som släpper på blockeringar i
muskler och leder.
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FÖTTER
Fotkur Deluxe________________25min - 525kr
Ge dina fötter ett varmt fotbad, mineralrik skrubb och
fotmassage. . Som avslutning en avslappnande
hårbottenmassage.

Fotkur Deluxe för två__________50min - 825kr

INFÖR DITT BESÖK
• Lån av handduk, badrock och tofflor ingår i alla våra
behandlingar.
• Vi rekommenderar att du kommer minst 15 min innan
behandlingen börjar för att i lugn och ro kunna
byta om.
• 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 behandlings priset.

