Behandlingar

Våra ansikts- och kroppsbehandlingar utförs efter Kerstin Florians världsberömda spa-koncept anpassade för både kvinnor och män. Det
ingredienser som används i produkterna är noga utvalda för att du skall få det bästa resultatet.

ANSIKTET

DUOBEHANDLINGAR

Ansiktskur
Uppfräschande ansiktskur, för både kvinnor och män, med
rengöring, peeling, ansiktsmask och ansiktsmassage. Avslutande produkter anpassade till din hy.
Ansiktskur de Luxe
Härligt avslappnande kur med fokus på massage! Inpackning
och massage av händer och fötter. Ansiktskur med peeling,
återfuktande mask, avslutande produkter som anpassas till din
huds behov. Avslutas med ansikts- och hårbottensmassage!
-50 min 695:- | 25 min 445:-

Duo-behandling
En duo-behandling ger dig möjlighet att dela en avkopplande spa-upplevelse med någon du tycker om. Ni behandlas
växelvis av en terapeut och kan välja mellan en behandling
fokuserad på kropp, ansikte eller fötter.

Vackra ögon
Färgning av fransar och bryn inkl. plockning – 40 min/ 340:Färgning av bryn inkl plockning – 20 min/ 220:Färgning av fransar – 20 min/ 220:-

FÖTTERNA
Sköna fötter
En härlig fotkur som lämnar dina fötter mjuka och sköna.
Medan du sitter med fötterna i badet får du en avslappnande
hårbottensmassage. Dina fötter får fotpeeling med Turkisk
bodyscrub samt fotmassage med en härligt svalkande fotkräm.
- 25 min 445:-

Duo-behandling kropp – 90 minuter
Alternativ 1: Växelvis avnjuter ni kurbad och massage.
Alternativ 2: Växelvis avnjuter ni kurbad och ansiktskur.
Alternativ 3: Växelvis avnjuter ni kurbad och bodyscrub.
Duo-behandling ansikte – 50 minuter
Härligt avslappnande kur för dig och din vän med fokus på
massage! Inpackning och massage av händer och fötter.
Ansiktskur med peeling, återfuktande mask, avslutande
produkter som anpassas till din huds behov. Avslutas med
ansikts- och hårbottensmassage!
Duo-behandling fötter – 50 minuter
Fotkur som ger nytt liv till trötta och ömmande fötter. Det ingår
även hand- och hårbottenmassage.
- 90 min 695:-/person | 50 min 545:-/person

MASSAGE- OCH
SPA-BEHANDLINGAR
Daggdroppens signaturbehandling – 120 minuter
Behandling som tar hand om hela dig från topp till tå!
Bodyscrub, kurbad och massage med värmande ekologisk
aromaolja. Uppfriskande ansiktskur som passar alla hudtyper.
Spagåva ingår!
Mindfulnessmassage – 80 minuter | 50 minuter
Närvarande, fokuserad och kraftfull massage!
Djupgående behandling med mineralkräm som ger dig en djup
avslappning och återhämtning. Passar dig som har muskelvärk, är stressad eller har svårt att sova.

Bambumassage – 80 minuter
En terapeutisk och holistisk massageupplevelse!
Djupgående massage där både bambustavar och händer
används. Behandlingen ger hälsosam cirkulation, är skön vid
spända muskler, ger en djup avslappning och hjälper till med
utrensning.
Neroli Blossom kur – 80 minuter
En massageupplevelse utöver det vanliga!
En djupt avslappnande men ändå upplyftande massageupplevelse med ritualer som alla gemensamt hjälper dej att slappna
av, förbereder kroppen att ta emot behandlingen och hjälper
kroppen till självläkning. Helkroppsmassage med Neroli
Blossom Oil, en produkt med doft som lättar spänningar, oro
och stress.
Energikur – 80 minuter
För dig som behöver mer energi!
Energigivande bodyscrub, kurbad med uppiggande eukalyptusolja och helkroppsmassage med cirkulationsökande och
värmande ingefärsolja.
Moor-Mud kur – 80 minuter
Kraftfull behandling för stela och ömmande muskler!
Helkroppsinpackning med ungersk Moor-Mudlera. Ansiktskur
med rengöring, mask och massage mineralrik crème och
energigivande olja.

Lavender dream – 80 minuter
Balanserande behandling som ger total avkoppling, en unik
upplevelse!
Bodyscrub med turkisk saltpeeling. Helkroppsmassage med
en varm ekologisk lavendelolja. Efter massagen får oljan verka
på kroppen och under tiden får du njuta av en hårbottenmassage och en fotmassage.
Massage & Ansiktskur – 80 minuter | 50 minuter
Detta är en klassisk massage kombinerad med en rengörande
och återfuktande ansiktskur.
Massage & Scrub – 80 minuter | 50 minuter
Du får en bodyscrub, som ger dig mjukare hy och en känsla
av förnyelse. Därefter får du en klassisk massage, som är
utmärkt för stela och ömmande muskler.
Massage & Bad – 80 minuter | 50 minuter
Avslappnande kurbad med kraftfullt mineralsalt och klassisk
massage, som är utmärkt för stela och ömmande muskler.
Massagebehandling – 80 minuter | 50 minuter | 25 minuter
Klassisk finsk-svensk massage. I 80 minuters behandling
ingår ekologisk aromaolja.
-120 minuter 1495:- | 80 minuter 995:- | 50 minuter 695:25 minuter 445:-

Aromakur – 80 minuter
Massor med fukt och näring till din hud!
Du får en turkisk saltpeeling följt av en inpackning med en
mineralrik crème och valfri aromatisk olja, ansiktskur med
rengöring, mask och massage.
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www.daggdroppenspa.se
Hotell Aurum, Gymnasievägen 12
Helene Nylander Tel: 070-515 21 08

