
BEHANDLINGAR
ANSIKTSBEHANDLING SPA (30 MIN)
En uppfräschning av ansiktet. I behandlingen ingår rengöring, peeling, ansiktsmassage, mask samt
avslutande dagcreme. Pris: 345 kr

KLASSISK ANSIKTSBEHANDLING (60 MIN)
En komplett ansiktsbehandling för dig som vill ha en grundlig rengöring och även en skön                     
avkopplande stund. I behandlingen ingår rengöring, peeling, ånga, portömning, mask, ansiktsmassage 
samt dagcreme. Pris: 595 kr

KANEBO – SENSAI ANSIKTSBEHANDLINGAR
Det japanska ordet Sensai för tankarna till en värld av skönhet, utsökt finess, behag och stillhet.  
Sensai-produkterna kännetecknas av naturliga ingredienser, extrakt från Japans finaste silke och om-
sorgsfulla hudvårdsmetoder. Genom att kombinera urminnes skönhetstraditioner med avancerad hud-
vårdsteknologi blir resultatet en spänstig och silkeslen hud som utstrålar hälsa.

SHIRABE
Avancerad anti-age intensivbehandling som förbättrar hudens syresättning och blodcirkulation.
Behandlingen hjälper också till att reparera hudens vävnader. Din hud får ny livskraft och spänst.
Balanserande massage: Lätta svepande rörelser varvas med fingertryck för att förbättra lymf- och 
blodcirkulationen, få musklerna att slappna av samt avhjälpa stress. Välj mellan 60 eller 90 minuter. Vid 
90 minuter får du en ansiktsbehandling De Luxe. Pris: 895 kr (60 min), 1 195 kr (90 min)

ONKAN
Avancerad lystergivande behandling som ger trött och livlös hud ny styrka och fantastisk lyster.
Vi använder en specialmask i behandlingen som ger huden klarhet och ungdomlig kraft. 
I övrigt samma massage som Shirabe (se ovan). Pris: 895 kr (60 min), 1 195 kr (90 min) 
  
SOU
Avancerad djuprengörande behandling för oren eller överansträngd hud. Huden rengörs grundligt 
och en specialmask återställer hudens balans. Behandlingen verkar lugnande och balanserar fet hud.            
I övrigt samma massage som Shirabe (se ovan). Pris: 895 kr (60 min), 1 195 kr (90 min) 
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COMFORT ZONE ANSIKTSBEHANDLINGAR
Comfort Zone finns på ledande internationella spa, salonger och hotellkedjor och är ett globalt              
livsstilsvarumärke med inspiration från alla världens hörn. Med enastående behandlingsupplevelser och 
produkter som vårdar och reparerar ger Comfort Zone omedelbara långvariga resultat. Den unika posi-
tionen är ett resultat av konsekvent och trendkänsligt produktutvecklingsarbete i egna laboratorier.
 
ANSIKTSBEHANDLING SPECIAL (60 MIN)
En unik behandlingsupplevelse som ger resultat och ett totalt välbefinnande. Massor av fukt, extra
rengöring, näring, lugn och ro. Vi anpassar behandlingen efter vad din hud behöver idag.                
Aromavälkomnande, rengöring, peeling, heta handdukar, ånga, portömning, serum, mask och             
avslutande creme. Pris: 595 kr

ANSIKTSBEHANDLING LYX (90 MIN)
En aktiv lyxbehandling och ett totalt välbefinnande, som vi anpassar till just dig beroende på vilket
resultat du önskar. Dessutom ingår en extra aktiv behandling för det ömtåliga ögonpartiet. Denna           
bearbetar linjer, dämpar påsar och ger ökad fasthet. Aromavälkomnande, rengöring, heta handdukar, 
massage av ansikte, hårbotten, nacke, dekolletage, armar och händer samt portömning, serum, mask 
och vårdande ögonbehandling. Pris: 945 kr

ANTI AGE-BEHANDLING (60 MIN)
Här erbjuds du den lyxiga men samtidigt aktiva behandlingen som din hudterapeut anpassar till just dig 
beroende på vilket resultat du önskar. Vi behandlar din hud med djupverkande och aktiva ingredienser 
som ökar elasticitet, spänst, reducerar rynkor och linjer samtidigt som huden får en fantastisk lyster. 
Aromavälkomnande, rengöring, heta handdukar, massage, serum, lyxmask och avslutande creme.             
Pris: 795 kr                              

GLORIOUS SKIN EXPRESS (30 MIN)
En liftingbehandling för ansikte och ögonpartiet. Huden får en underbar lyster och spänst.                     
Aromavälkomnande, rengöring, heta handdukar, liftingmask, ögonmask och avslutande serum och 
creme. Pris: 445 kr

AHA- OCH C-VITAMINBEHANDLING (45 MIN) 
En mild men effektiv behandling som både exfolierar huden och stimulerar cellförnyelsen för en djup
anti-age effekt. Den förbättrar effektivt synliga linjer, rynkor, pigmenteringar och ytliga acneärr. Huden 
blir otroligt klar, mjuk och jämn med fantastisk lyster. Aromavälkomnande, rengöring, heta handdukar, 
AHA/A-vitamin ampull, massage av armar, nacke och dekolletage och avslutande creme. Pris: 495 kr

EYE SUPREME – FÖRYNGRANDE ÖGONBEHANDLING (30 MIN)
En specifik behandling för att föryngra ögonpartiet, minska svullnader, mörka ringar, linjer och rynkor. 
Den återfuktar, ger näring på djupet och skyddar mot fria radikaler. Aromavälkomnande, rengöring, 
ögonmask, ögonmassage i serum och ögoncreme. Pris: 395 kr                                                                                                        

Alla ansiktsbehandlingar kan uppgraderas med Eye Supreme.
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ANSIKTSBEHANDLINGAR FÖR MÄN

ANSIKTSBEHANDLING SPA (30 MIN)
Skön och uppfräschande. I behandlingen ingår rengöring, peeling, ansiktsmassage, mask samt  
avslutande dagcreme. Pris: 345 kr  
  
HYDRA PERFORMER (60 MIN)
En unik behandlingsupplevelse som ger resultat och ett totalt välbefinnande. En aktivt fuktgivande
behandling för dig som har utsatt din hud för stress som sol och klimatväxlingar. Huden blir djupt
återfuktad, extremt mjuk och elastisk. Aromavälkomnande, rengöring, peeling, heta handdukar, ånga, 
portömning, serum, mask och avslutande creme. Pris: 595 kr   

PURE PERFORMANCE (60 MIN)
En unik behandlingsupplevelse som ger resultat och ett totalt välbefinnande. En aktivt rengörande
behandling. Huden blir härligt fräsch, ren och matt. Aromavälkomnande, rengöring, peeling, heta
handdukar, ånga, portömning, serum, mask och avslutande creme. Pris: 595 kr

ANTI-AGE PERFORMANCE (60 MIN)
En unik behandlingsupplevelse som ger resultat och ett totalt välbefinnande. En aktiv behandling som  
föryngrar huden samt återställer fasthet och spänst. Huden får ny energi och förnyas.  
Aromavälkomnande, rengöring, peeling, heta handdukar, ånga, portömning, serum, mask och  
avslutande creme. Pris: 795 kr 

SHIRABE - SENSAI (60/90 MIN)
Avancerad anti-age intensivbehandling som förbättrar hudens syresättning och blodcirkulation. 
Behandlingen hjälper också till att reparera hudens vävnader. Din hud får ny livskraft och spänst. 
Balanserande massage: Lätta svepande rörelser varvas med fingertryck för att förbättra lymf- och 
blodcirkulationen, få musklerna att slappna av samt avhjälpa stress.
Välj mellan 60 eller 90 minuter. Vid 90 minuter får du en ansiktsbehandling De Luxe.  
Pris: 895 kr (60 min), 1 195 kr (90 min) 

ONKAN – SENSAI (60/90 MIN)
Avancerad lystergivande behandling som ger trött och livlös hud ny styrka och fantastisk lyster. Vi 
använder en specialmask i behandlingen som ger huden klarhet och ungdomlig kraft.  
I övrigt samma massage som Shirabe (se ovan). Pris: 895 kr (60 min), 1 195 kr (90 min)

SOU – SENSAI (60/90 MIN)
Avancerad djuprengörande behandling för oren eller överansträngd hud. Huden rengörs grundligt
och en specialmask återställer hudens balans. Behandlingen verkar lugnande och balanserar fet hud. 
I övrigt samma massage som Shirabe (se ovan). Pris: 895 kr (60 min), 1 195 kr (90 min)
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KLASSISK MASSAGE

HALVKROPPSMASSAGE (30 MIN)
Pris: 395 kr 
  
HELKROPPSMASSAGE (60 MIN) 
Pris: 645 kr 
  
HELKROPPSMASSAGE INKL ANSIKTS- OCH SKALPMASSAGE (90 MIN) 
Pris: 795 kr 
 
KURBAD (30 MIN)
Total återhämtning med härliga mineraler som gör huden mjuk och len. Välj själv om du vill ha ett stilla
bad eller om du vill använda spabadets massagefunktioner  för en eller två personer.
Pris: 395 kr (1 person), 495 kr (2 personer)

KANEBO – SENSAI KROPPSBEHANDLINGAR

ONTEI (45 MIN)
Lyxig  och mjukgörande exfoliering som tar bort döda hudceller och återupplivar cirkulationen.
Avslutas  med återfuktande kroppscreme. Pris: 495 kr 
 
HIBIKI (120 MIN) 
En Japansk helkroppsbehandling  som balanserar kroppsrytmen med din andning. I behandlingen ingår 
en mjukgörande kroppspeeling , ammamassage och varma handdukar. Ammamassage är en klassisk 
japansk massage som utvecklats med bevisad effekt såsom firming och anti-age. Massagen hjälper mot 
stress, stimulerar lymf- och blodcirkulationen samt ger energiflöde. Har även avslappnande effekt på
musklerna. Välj mellan slimming, firming eller moisturizing. Pris: 1 295 kr                                                            
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COMFORT ZONE KROPPSBEHANDLINGAR

AROMASOUL KROPPSPEELING (45 MIN) 
En unik förnyande kroppsritual som effektivt men milt tar bort döda hudceller, ökar fuktnivån, ger fin 
lyster och en sammetslen och mjuk hud. En lätt massage ingår. Pris: 495 kr

CELLULITBEHANDLING (60 MIN)
Vi skräddarsyr en aktivt fettförbrännande och slankande behandling som ger resultat på celluliter och 
vätskeansamlingar.  Pris: 695 kr 
För bästa effekt rekommenderas en kur bestående av 8-10 behandlingar 2 ggr/vecka.
 
MONTECELLI  LERINPACKNING (60 MIN)
En exklusiv lerinpackning med spavatten från Monticelli och eteriska oljor som är dränerande, löser upp 
muskelspänningar, fräschar upp och ger spänst åt huden och kroppen. Pris: 695 kr

DETOXIFYING LERINPACKNING (60 MIN)
En utrensande och renande behandling med lera som ökar mikrocirkulationen och ger spänst till huden 
och kroppen. Pris: 695 kr

FUKT/NÄRINGSINPACKNING (60 MIN)
En fantastisk kroppsbehandling som ger ett totalt välbefinnande. Fukt eller näringsinpackning?
Vi anpassar behandlingen efter vad din hud behöver idag. Din hud blir mjuk och len, får en ökad spänst 
och en underbar lyster. Pris: 695 kr

HOT STONE MASSAGE (60 MIN)
En underbar helkroppsmassage som med hjälp av heta lavastenar från Mexiko och terapeutens händer 
som frigör stress och muskelspänningar. Pris: 695 kr

VICTORIAKURER

VICTORIA SILKEKUR (60 MIN)
Kurbad med halvkroppsmassage. Pris: 695 kr (ord pris 790 kr)

VICTORIA KOMFORTKUR (90 MIN)
Aromasoulpeeling, kurbad och halvkroppsmassage. Pris: 1 095 kr (ord pris 1 285 kr)

VICTORIA DE LUXE-KUR (300 MIN)  
Aromasoulpeeling, kurbad, helkroppsmassage, klassisk ansiktsbehandling,
pedikyrspa och manikyr med lack. Pris: 2 845 kr (ord pris 3 320 kr)              
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VICTORIA SPA TILLSAMMANS
KURBAD FÖR TVÅ (30 MIN)
Total återhämtning med härliga mineraler som gör huden mjuk och len. Välj själv om du vill ha ett stilla
bad eller om du vill använda spabadets massagefunktioner.  Pris: 495 kr

DUO SILKEKUR (60 MIN)
Kurbad med halvkroppsmassage. Pris: 1 095 kr (ord pris 1 285 kr) 

FRANSAR OCH BRYN
FRANS- OCH BRYNFÄRGNING INKL FORMNING 
Pris: 345 kr

FRANS- ELLER BRYNFÄRGNING INKL FORMNING   
Pris: 245 kr 

FORMNING AV BRYN
Pris: 195 kr

FÄRGNING AV FRANSAR I SAMBAND MED ANSIKTSBEHANDLING 
Pris: 195 kr

VAXNING
HALVA BEN ELLER ARMAR  (30 MIN)  
Pris: 395 kr 

HELA BEN ELLER ARMAR (60 MIN)
Pris: 595 kr 

HELA BEN INKL BIKINI (75 MIN)
Pris: 645 kr 
  
BIKINI ELLER AXIL (30 MIN)
Pris: 345 kr 
 
LÄPP ELLER HAKA (15 MIN) 
Pris: 195 kr 
  
RYGG (60 MIN) 
Pris: 595 kr 
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MANIKYR
MANIKYR UTAN LACK (45 MIN) 
Naglar och nagelband mjukas upp i ljummet bad och formas. Avslutas med en härlig massage.
Pris: 495 kr

MANIKYR MED LACK (60 MIN) 
Pris: 595 kr 
  
MANIKYR MED FRANSK LACKNING (75 MIN) 
Pris: 645 kr

NAGELBYGGNAD MED GELÉ,  NYTT SET 
Pris: 695 kr

FRANSK NAGELBYGGNAD MED GELÉ, NYTT SET 
Pris: 745 kr

PÅFYLLNING 
Pris: 595 kr

PÅFYLLNING FRANSK 
Pris: 645 kr

FÖRSTÄRKNING AV EGNA NAGLAR MED SOAK OFF-GEL.  
MANIKYR INGÅR (60 MIN) 
Pris: 595 kr

PEDIKYR
PEDIKYR SPA (30 min)
Silkeslena fötter med mjukgörande fotbad, peeling och massage.  Pris: 395 kr

PEDIKYR (60 min)
Fotbad, nagelklippning, rengöring av nagelband, borttagning av förhårdnader, filning, fotmassage samt 
lackning. Pris: 595 kr 

MAKEUP

FESTMAKEUP (60 MIN) 
Pris: 595 kr 

MAKEUPRÅDGIVNING (60 MIN) 
Pris: 595 kr 
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DAGSPA
ENTré TILL SPAoMråDET INKLuSIVE JuICEr, TE oCH FruKT. LåN AV  
BADroCK, HANDDuK oCH BADSANDALEr. KoM IHåG ATT BoKA TID!

ENTRÉ/BESÖK
MåNDAG - TorSDAG 295 Kr
FrEDAG - SöNDAG     395 Kr

ENTRÉ/MÅNAD
1 MåNAD         995 Kr 
3 MåNADEr     895 Kr
6 MåNADEr     795 Kr
12 MåNADEr   695 Kr

ÖPPETTIDER
MåNDAG - FrEDAG 9-19 
LörDAG 10-17 
SöNDAG 10-14

åLDErSGräNS 18 år, GäSTEr 15-18 år är VäLKoMNA I MåLMANS SäLLSKAP
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