
ANSIKTSBEHANDLINGAR

Flash Beauty 30 min är en avkopplande C vitaminkick för huden! Perfekt 
ansiktsbehandling innan den stora festen.  

Oxygenating seasonal treatment 45 min Syresättande ansiktsbehandling som ger dig en gourmetupplevelse i doft 
och konsistens. Huden blir klar, ren och får ett fantastiskt lyster.  

C Collagene Hyaluronique Anti-Age treatment 75 min Cosmeceutical anti-age 
behandling. Sothys signaturbehandling med sin patenterade Digi-estetik massage. Den ultimata och mest kom-
pletta av behandlingar mot åldrande. 
 
C Resurfacing Peeling treatment 75 minBehandlingen är till för dig som vill ha en ren och klar hud, ta bort oren-
heter och få ett nytt exceptionellt lyster och liv i huden.  
 
C Hydradvance treatment 75 min Cosmeceutical behandling för verkligt fuktfattig hud eller mycket torr hud. 
Hydradvance är Sothys signumbehandling och innehåller den patenterade Digi-estetik massagen. 

KROPPSBEHANDLINGAR

Ceremoni av Orienten signatur behandling 60 min Orientalisk massageceremoni är en aromaterapi-behandling 
med varma kryddknyten och en resa till östern i en doft symfoni av varma kryddor. 

Hanakasumi signaturbehandling 60 min Missa inte denna Japanska massage behandling med lång fot akupressur. 
En total upplevelse! 

100% Taylor made spa treatment 45 min Skräddarsy din egen spabehandling i form av material och doft. Behan-
dlingen börjar med en kroppspeeling efter en skön dusch får du en massage efter dina behov. 

Massage 100 % Skräddarsydd till dina behov, välj mellan 20, 45 eller 60 minuter

Läs mer om övriga behandlingar på vår hemsida www.skybeauty.se 
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Här är ett litet urval av vilka behandlingar du kan få hos oss. 

Vi använder bara produkter från Sothys som nyligen blev utnämnt till världens  
bästa hudvårdsmärke i produkternas motsvarighet till Oscarsgalan.

Välkommen till Sky Beauty Arlanda- en oas av lugn, 
avkoppling och ljuvliga behandlingar.

Här är ett litet urval av vilka behandlingar du kan få 
hos oss. Vi arbetar med franska exklusiva Sothys som 
ger högsta resultat och kvalitet inom hudvård. 
Mer behandlingar och information hittar du på 
www.skybeauty.se. 

Du bokar lätt en behandling via hemsidan på 
bokadirekt knappen.

Eller ring oss på 08-5333 2999. 

Vi ser fram emot att få träffa dig!


