
 

Ett flertal olika massagemetoder och tekniker för att lösa upp och motverka 
muskelspänningar. Behandlingen kan antingen vara riktad mot att förebygga 
besvär eller att behandla direkta problem som t ex. onda axlar, nackspärr, 
ryggskott, trötta ryggar, ledbesvär, tennisarmbågar, musarm, huvudvärk. 

Massageterapeutisk behandling 50 min 640 kr 
 75 min 900 kr 
 90 min 1100 kr 
Behandlingen anpassas efter patientens besvär. 
  
Tejpning med Kinesiologisk tejp        150 kr 
Tejpen sätts på muskulära besvärs områden och sitter i upptill 7 dagar. 

En behaglig och skön avslappning. Regelbunden massage håller borta trötthet 
och smärta i axlar, rygg och nacke. Du känner dig lugnare, mjukare och rörligare. 
Cirkulationen och kroppens egen självläkningsförmåga kommer igång. 

Avslappnings massage; 

Helkroppsmassage 70 min 740 kr 
Massage över- eller underkropp 45 min  530 kr, 60 min 690 kr 
Sittandes ryggmassage 30 min 390 kr 

Ansiktsmassage 20 min 350 kr 
En avslappnande massage med aromatiska lugnande oljor mjukar upp muskler i 
ansikte, hårbotten, nacke, axlar och dekolletage.  

MINA BEHANDLINGAR
Terapeutisk behandling

Klassisk massage & Spa massage



Relax 
En lång stunds avkoppling med extra mycket nack- och huvudmassage som 
avslutning.             75 min   780 kr 

Lyx massage 90 min 990 kr 
Helkroppsmassage som avslutas med lugn, avslappnande massage av nacke/
skalp/ansikte. 

SPA massage - kroppspeeling och massage med aromatiska oljor. Massagen 
går att välja hel - eller halvkropp. 

Behandlingen börjar med en kroppspeeling där jag fuktar varje kroppsdel innan 
jag skrubbar bort döda hudceller med skrubb anpassad efter hudtyp. Finns både 
finkornig för lite känslig hud till mer grovkornig. Huden får nytt liv och cirkulationen 
kommer igång vilket även gynnar musklerna.  

Efter en dusch får du välja mellan 20 min eller 50 min massage med härliga 

aromatiska oljor av den franska SPA serien Cinq mõndes.  

http://www.cinqmondes.com


Kroppspeeling halv, 45 min med 20 min massage halvkropp, även ansikts- och 
huvudmassage (totalt 75 min) 
1080kr 

Kroppspeeling hel, 45 min med 50 min massage helkropp, även ansikts- och 
huvudmassage (totalt 105 min)  
1290kr  

Alla priser gäller vardagar, dagtid fram till kl.18. Kvällar och helger 100 kr. tillägg per behandling.  

Meddela oss minst 24 timmar innan, om du vill ändra eller avboka en tid. Avbokningar som sker 
senare än 24 timmar före bokad tid debiteras med fullt belopp. Tidsbokning och avbokning gör 
du på tel. 070-1421643. 
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