
BEHANDLINGSMENY

CLARION HOTEL
WISBY & SPA

FÖR DIG SOM VILL UPPLEVA
NJUTNING FÖR KROPP & SJÄL!



ANSIKTSBEHANDLINGAR 
FÖR HENNE & HONOM
Skräddarsydd hudvård

BABOR CLASSIC
(80 min)  895:-
En klassisk ansiktsbehandling med rengöring, 
hudanalys, peeling, portömning, massage med  
noga utvalda produkter som ger skräddarsydd 
hudvård för alla behov.

BABOR EXPRESS
(50 min) 595:-
En kortare ansiktsbehandling med rengöring, 
hudanalys, peeling, massage, mask och avslutande 
produkter från Babor som ger skräddarsydd 
hudvård åt alla.              

BABOR ANSIKTSKUR 
(20 min) 395:-
Efter en härlig rengöring berikas huden med en 
multivitamin ampull som masseras in. Behandlin-
gen avslutas med en närande dagcreme.

           

BABOR FOR MEN
(80 min) 895:-
En intensiv behandling för män. Rengör och ger en 
avstressande effekt. Fyller ut huden med fukt på 
djupet och ger ökad spänst. Ett resultat som både 
känns och syns! 

FRANS-OCH 
BRYNFÄRGNING

(30 min) 295:-
Som tillval till ansiktsbehandling (170:-)

FÄRGNING AV ENBART 
FRANSAR ELLER BRYN 
(20 min) 200:-
 

ENDAST PLOCKNING AV BRYN 
(15 min) 150:-

HÅRBORTTAGNING

HELA BEN   HALVA BEN
(60 MIN) 650:-               (45 MIN) 450:-



KROPPSBEHANDLINGAR

BODY SCRUB 
(50 min) 550:-
Kroppspeeling som effektivt tar bort döda 
hudceller och ger en underbart len och skön.
känsla. Huden återfuktas därefter med en passande 
body creme.

CLEOPATRA
(80 min) 1080:-
Behandlingen inleds med en mjölkpeeling som gör 
huden len som silke och efterföljs av en mjölkin-
packning för kroppen. En askunge ampull appliceras 
och följs av en lugnande återfuktande ansiktsmask. 
Behandlingen avslutas med en lättare massage.

MOTHER-TO-BE 
(80 min) 1080:-
Vårdande och avslappnande behandling för den 
blivande mamman. Kroppspeeling, aromainpackn-
ing, skalpmassage, samt lätt kroppsmassage.

LYX-KUR
(2 tim) 1995:-
Fotbehandling med peeling, lätt pedikyr, samt 
fotmassage. Därefter en skön och härlig ansikts-
behandling följt av en lätt manikyr, samt handmas-
sage. Behandlingen avslutas med en uppmjukande 
ryggmassage.

BABOR SPA/SHAPING FOR BODY 
(80 min) 1080:-  Formar mitt jag 
Behandling för en slankare och fastare figur. 
Behandlingen börjar med en kroppspeeling. Därefter 
packas du in med Eifelfangolera och en lyftande 
bodycream. Avslutas med en härlig spa- massage i 
varm aromaolja. 

BABOR SPA/ENERGIZING
(80 min) 1080:-  Väcker mitt jag 
Energigivande behandling med en doft av fruktig 
mandarin och syrlig lime. Behandlingen börjar med 
en kroppspeeling. Avslutas med härlig spa- massage 
i varm aromaolja.

BABOR SPA RELAXING 
(80 min) 1080:-  Ger mitt inre ro
Insvept i en mild doft av lavendel och mint. 
Behandlingen börjar med en kroppspeeling 
baserad på havssalt och lavendelolja. Avslutas 
med en avkopplande massage i varm aromaolja. 
 

BABOR SPA BALANCING 
(80 min) 1080:-  Balanserar mitt jag 
Stärkande och vårdande behandling med varma 
trätoner. Behandlingen börjar med en uppfriskande 
kroppspeeling med tranbär. Avslutas med en 
balanserande kroppsmassage i varm aromaolja.



MASSAGE
Avslappnande, rogivande massage som 
ger ökat välbefinnande

20 min 395:- /50 min 695:- /80 min 1080:-

AROMA WELLNESS MASSAGE
(50 min) 695:-
En avslappnande helkroppsmassage där vi väljer 
en olja som passar just dig. Avslappnade, 
Energigivande eller Balanserande.  

HOTSTONE MASSAGE
(80 min) 1080:-
En topp till tå behandling som stimulerar energiflö-
det i kroppen med massage och varma lavastenar. 
Rengöring och akupressur i ansiktet ingår.

HEAD MASSAGE
(20 min) 395:-
Huvudmassage för dig som vill varva ned och vila 
dina tankar. Denna behandling har en positiv effekt 
på bla spänningshuvudvärk, stress och mental 
trötthet.

FÖTTER

SPA-PEDIKYR 
Uppmjukande fotbad, peeling, filning, samt 
svalkande fot- och underbensmassage. 

SPA–FOTKUR 
(20 min) 395:-
Uppmjukande och avslappnande spa behandling 
av trötta fötter. Fotbad, peeling samt en härlig   
fot– och benmassage.

Lackning som tillval (15 min) 100:-
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