Prislista okt 2017– sept 2018
Klassisk svensk massage
En djupgående massage inkl. behandling av
muskelknutor om så önskas

Hot Chocolate De Luxe 110 min

1395:Varm och avslappnande massage med äkta 85%-ig mörk
choklad, sheasmör och oljor som verkar mjukgörande
för huden och upplyftande för själen. Behandlingen
avslutas med en underbar ansiktsbehandling med härligt
doftande chokladprodukter.

Spa-massage
Lugn och skön avkopplande massage

Idrottsmassage
Lite tuffare snabb massage som får fart på
blodcirkulationen
Massage
Massage
Massage
Massage

Klippkort
Giltigt 1 år

5 ggr
5 ggr
5 ggr

Hot Stone Massage

30 min
45 min
60 min
75 min

450:550:650:750:-

30 min
45 min
60 min

1800:2200:2600:-

Helkropp + ansikte

75 min
Helkroppsmassage och ansiktsmassage

750:-

Helkropps + hand

75 min
Helkroppsmassage och handmassage

750:-

Helkropps + fot

750:-

75 min
Helkroppsmassage och fotmassage

Massage De Luxe

105 min
950:Helkroppsmassage, ansiktsmassage, handmassage och
Fotmassage

60 min
835:Stenmassage enligt Samisk kultur. I behandlingen
masserar man ansikte och kropp med varma stenar och
eteriska oljor som lavendel och tallbarr. En fantastisk
upplevelse som ger en lugnande och avslappnande
påverkan på både kropp och själ.

Hot Stone De Luxe

100 min
1095:Behandlingen börjar med en helkroppspeeling och
därefter ett bad och avslutas sedan med stenmassage.
Hot Stone Massage enligt ovan.

45 min
650:Rengöring, peeling, ansiktsmassage och en vårdande
ögon- och ansiktskräm för din hudtyp

Stora Ansiktskuren

60 min
695:Rengöring, peeling, ansiktsmassage, mask och en
vårdande ögon- och ansiktskräm för din hudtyp

Ansikte De Luxe

65 min
845:Rengöring, peeling, ansiktsmassage, mask, en vårdande
ögon- och ansiktskräm för din hudtyp och en härlig
självvärmande lera på ryggen.
_____________________________________________

Arm + Handmassage

425:-

Hand + lera

30 min
575:Handmassage och självvärmande lera på ryggen
60 min
695:Peeling, handmassage, mask och en skön crème

Massage med eteriska oljor anpassade för dig
Lilla Aroma
30 min
475:Mellan Aroma
45 min
575:Stora Aroma
60 min
675:___________________________________________

Hand De Luxe

Ansiktsmassage

Ben + Fotmassage

25 min
Ansikte, dekolltage och hårbottenmassage

25 min

Stora Handkuren

Aroma Massage

425:-

Ansikte + lera

Relax De Luxe

60 min
650:Fotmassage, handmassage och ansiktsmassage

30 min
575:Ansiktsmassage som ovan och en härlig självvärmande,
avgiftande lera på ryggen.

Hot Chocolate massage

Näringskuren

60 min
855:Varm och avslappnande massage med äkta 85%-ig mörk
choklad, sheasmör och oljor som verkar mjukgörande
för huden och upplyftande för själen.

Rengöringskuren

45 min
650:Rengöring, ansiktsmassage, mask och en vårdande
ögon- och ansiktskräm för din hudtyp

65 min
845:Peeling, handmassage, mask, en skön crème och
självvärmande lera på ryggen
_____________________________________________
25 min

425:-

Fot + lera

30 min
Fotmassage och självvärmande lera på ryggen

575:-

Stora Fotkuren

60 min
Peeling, fotmassage, mask och en skön crème

695:-

Fot De Luxe

845:-

65 min
Peeling, fotmassage, mask, en skön crème och
självvärmande lera på ryggen.
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Bodyscrub

45 min
595:Helkroppspeeling som förnyar din hud och avslutas med
en återfuktande kroppslotion

Body De Luxe

105 min
1290:Helkroppspeeling och efter duschen packas du in i en
härligt doftande aromaolja. Du får även en härlig
avslutande ansiktsbehandling ( se Stora Ansiktskuren)

Lerkuren

50 min
675:En varm inpackning av mineralrik lera som ger din hud
en boost och värmer muskler och leder. En skön
ansiktsmassage och efter duschen avslutas behandlingen
med en återfuktande kroppslotion

Stora lerkuren

80 min
Massage 30 min + lerkuren (se ovan)

965:-

Avgiftande lerinpackning ”Phytomer”
Lerinpackning +avgiftande serum, ögon el.
hårbottenmassage + återfuktande kroppslotion.
Inledande och avlutande steg i behandlingen
innehållande relaxing serum, torrborstning, stretch,
massage och tryck på speciella punkter.
70 min
785:-

Formande geléinpackning ”Phytomer”
Geléinpackning +formande serum, ansiktsmassage +
återfuktande kroppslotion. Inledande och avlutande steg
i behandlingen innehållande relaxing serum,
torrborstning, stretch, massage och tryck på speciella
punkter.
70 min
785:-

Lilla Choklad Kaffe & Havtornpaketet
Helkroppsbehandling med en fantastisk kombination av
choklad, kaffe och havtorn. Ryggmassage, bodyscrub
och en härlig återfuktande chokladlotion.
80 min
995:-

Stora Choklad Kaffe & Havtornpaketet
(samma som ovan) och en avslutande ansiktsbehandling
med choklad kaffe och havtorn.
135 min
1535:-

Lyxiga hårkuren

45 min
655:Hårbottenmassage med silkesprotein som ger dig näring
till håret. Därefter appliceras varm lera över håret som
packas in i plast. Under tiden produkterna verkar får du
njuta av en skön ansiktsmassage. Behandlingen avslutas
med en dusch. (Medtag egen kam/borste)

Öronljusbehandling

30 min
350:Minskar trycket i mellanörat och det uppstår en
skorstenseffekt. Värmen och undertrycket mjukar upp
vaxproppar, skräp och avlagringar i örongången och
sugs upp i ljuset med eventuellt överflöd av vätska som
orsakas under bad och dykning. Tilltäppta porer och
blockeringar friläggs och en läkningsprocess påbörjas,
vilket ger en omedelbar välmående avslappning.
(Handgjorda öronljus med propolis)
___________________________________________

Fransar & ögonbryn
Färga fransar & bryn + plockning
475:Färga fransar + ögonbryn
375:Färga & plocka ögonbryn
350:Färga ögonbryn
275:Färga ögonfransar
325:Plocka ögonbryn
300:Färga fransar & plocka bryn
425:___________________________________________

Vaxning
Håren bör vara 0,5-1 cm långa när de ska vaxas.
Halva ben:
525:Hela ben:
655:Halva ben inkl. bikini:
630:Hela ben inkl. bikini:
815:-

Bikini:
375:Axill (armhåla):
350:Rygg eller Bröst:
600:Överläpp eller Haka:
290:Överläpp + Haka:
390:Paket: Halva ben, bikini + armhålor:
895:___________________________________________

Kurbad

25 min
340:Njut av ett härligt bad med härligt rosa badbrus med doft
av tranbär eller granatäpple, eller ett bad med eteriska
oljor som passar dig. Välj mellan energigivande,
avslappnande eller afrodisierande olja eller varför inte
LOKA´s egen tallbarrsolja.’

Kurbad + ansikte

30 min
550:Kurbad enligt ovan. Under tiden du ligger i badet får du
en ansiktsmask och en skön ansiktsmassage. Vi bjuder
dig även på en god smoothie!

Kurbad De Luxe

60 min
760:Kurbad enligt ovan. Under tiden du ligger i badet får du
en ansiktsmask och en skön ansiktsmassage. Vi bjuder
dig även på en god smoothie! Kuren avslutas med en
härlig rygg- och
nackmassage.

Kur Wellness

60 min
760:Kuren börjar med en helkroppspeeling som tar bort döda
hudceller och gör dig len och mjuk. Därefter ett valfritt
kurbad där du även får en ansiktsmask och en skön
ansiktsmassage. Vi bjuder dig även på en god smoothie!

Kur Wellness De Luxe

85 min
1045:Kuren börjar med en helkroppspeeling som tar bort döda
hudceller och gör dig len och mjuk. Därefter ett valfritt
kurbad där du även får en ansiktsmask och en skön
ansiktsmassage. Vi bjuder dig även på en god smoothie!
Kuren avslutas med en härlig rygg- och nackmassage.
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Relaxen (Bubbelpool, ångbastu och
torrbastu)
Relaxavdelning för upp till ca 20 pers.
(Storbildstv finns med Viasat sport-kanaler)
Obs! Fredagar från kl 18.00, lördagar och söndagar
minst 4 pers el. betala för 4 pers.
(1-3 pers)
(4-6 pers)
(7-20 pers)

275:-/pers/tim
225:-/pers/tim
200:-/pers/tim

(Hos oss finns handduk, morgonrock och tofflor att
låna.)

Parlyx

2 tim
875:-/pers
Lyxa till den tråkiga vardagen och unna dig och din
partner något extra. En oslagbar date som garanterat
kommer att uppskattas.
•

•
•

Valfri behandling 60 min
(gäller massage, hand-, fot- eller
ansiktsbehandling)
Relaxen 60 min
Götlunda Glass

Tjejmys
Må bra kväll
I en lugn och avkopplande miljö tar vi hand om dig och
dina vänner, arbetskamrater el. annan grupp på 4-6 pers.
Vid tillval av relaxen kan ni vara upp till 12 pers.
En väldigt uppskattad kväll som för många blir en årlig
återkommande tradition.
Fungerar utmärkt på en möhippa.
•
•
•
•

•

Fotbad med döda havssalt och badbrus med
doft av härlig tranbär eller granatäpple
En återfuktande fotkräm du själv smörjer in dig
med
Te
Ansiktsbehandling: (rengöring, peeling,
massage, mask och en vårdande ögon- och
ansiktskräm för din hudtyp)
Mat: ”Triss i kött”
Buffe’ med Rostbiff, Kalkon, Bayonskinka,
potatisgratäng eller potatissallad, sallad, bröd
med färskost. Vegetariskt alternativ finns.
(Läsk, Lättöl och Loka finns till försäljning
alternativt medtages egen dryck.)

Grundpris:

2,5 - 3 tim

775:-/pers

Tillval:
After work 2,5 tim

695:-/pers

Underbar avslappning efter en hård dag/veckas arbete.
• Relaxen
• Snacks
• Mat: ”Triss i kött”
Buffe’ med Rostbiff, Kalkon, Bayonskinka,
potatisgratäng eller potatissallad, sallad, bröd
med färskost. Vegetariskt alternativ finns.
(Läsk, Lättöl och Loka finns till försäljning,
alternativt medtages egen dryck.)

Tema
Relaxen
Tema + Relaxen

2,5 - 3 tim
3,5 - 4 tim
3,5 - 4 tim

925:-/pers
950:-/pers
1100:-/pers

Temaval:
•
•

Healing eller Bars Access 15 min
Fot- eller handmassage 15 min

2,5 tim
795:Kom och mys på vår relaxavdelning. Här får du umgås
med dina vänner eller kollegor och samtidigt ta hand om
ditt yttre från topp till tå med ett spakit från Maria
Åkerberg.
Ni serveras även en stor plocktallrik med ostar, kex,
oliver, frukt, grönsaker och dippsås. (4-20 pers)
Spakit:
Salt Scrub Energy 30 ml
Hair & Body Shampoo Energy 30 ml
Hair Conditioner Energy 30 ml
Olive Cleansing 30 ml
Papaya peeling 30 ml
Face Mask Gentle 15 ml
Body Lotion Beautiful 30 ml

Sportkväll/dag

3 tim
750:Kom och se din favoritsport på vår härliga
relaxavdelning. På vår storbildstv har du möjlighet att se
på Viasats sportkanaler Fotboll, Hockey och Motor.
Ni serveras även en stor plocktallrik med ölkorv, nötter,
chips, dippsås frukt och grönsaker. (4-12 pers)
_________________________________________
På vår hemsida finns mer och utförligare information om
våra behandlingar och annat vi erbjuder.
Presentkort och klippkort gäller endast hos en specifik
terapeut. Se på presentkortet och visitkortet vem det
gäller hos.
Boka gärna din behandling själv via hemsidan:

relax-massage-spa.se
Relax Massage & Spa
Rynningegatan 27, Örebro
Tel. 019-611 38 03
Pia: 070-497 22 94
Alexandra: 070-924 33 80

