
MASSAGE 

Klassisk Massage 20 min  495:-     /     50 min 795:-     /     80 min 1180:-

Avslappnande, behandlande och cirkulerande massage. 

 

Aroma Wellness Massage 20 min  495:-      /     50 min 795:- 

En avslappnande helkroppsmassage där vi väljer en olja som passar just dig.  

Avslappnade, Energigivande eller Balanserande.   

 

HotStone Massage (80 min) 1180:- 

En topp till tå behandling som stimulerar energiflödet i kroppen med massage  

och varma lavastenar. Rengöring och akupressur i ansiktet ingår. 

 

Head Massage (20 min) 495:- 
Huvudmassage för dig som behöver vila dina tankar. Denna behandling har  

en positiv effekt på bl a spänningshuvudvärk, stress och mental trötthet. 

 

 

FÖTTER 

SPA-pedikyr (50min) 695:- 
Uppmjukande fotbad, peeling, filning, samt svalkande fot- och underbensmassage.  

SPA– fotkur (20 min) 495:- 

Uppmjukande och avslappnande spa behandling av trötta fötter. Fotbad, peeling  

samt en härlig fot– och benmassage. 

Lackning som tillval (15 min) 100:-         

 

ATT TÄNKA PÅ 

Avbokning  

Vid avbokning skall det ske senast dagen innan bokad tid, annars sker fulldebitering. 

Barn och Åldersgräns 

Vi älskar alla dessa underbara barn, och då har vi valt att ha speciella barntider för 

dem. Dessa hittar du på vår hemsida. Övriga tider har vi åldersgräns 13 år. Detta gäller 

även behandlingar och inträde. 

Kontraindikation 

Vi ger ej behandling vid feber, infektioner och sjukdom. Gravida ges behandling från 

13:e veckan. Ring och fråga vid funderingar. 

För mer information vänligen gå in på vår hemsida 

www.wisbyspa.se eller ring 0498-257560. 

  

 

BEHANDLINGSMENY 



 

SPARITUAL 

 

Wisby Sparitual, 225:- 
En ritual till för att rena och stilla kropp och själ med hjälp av bad, bastu och  

produkter från Babor och Dharmazone. 

 

Ljuva stund (10 min) 159:-    
En kortare behandling i en av våra däckstolar. Välj på ansiktsrengöring,  

Fot/vad massage och hårinpackning. 

 

Fotbad 100:-    
Fotbad med saltmineraler och lavendelolja. Skrubba fötterna rena med en  

skrubbvante som du får låna. 

 

ANSIKTSBEHANDLINGAR  

 

I alla våra ansiktsbehandlingar ingår rengöring, hudanalys, peeling, mask och  

hand- eller headmassage under tiden masken verkar. 

Express 50 min 1 tillval 695:- 

Classic 80 min 2 tillval 995:- 

Extra 110 min 3 tillval 1295:- 

 
Tillval: 

Djuprengöring   Frans- och brynfärgning plus brynplock 

Längre ansiktsmassage  Lackning av naglar/tånaglar 

Specialmask   Hand eller headmassage 

 

Babor Ansiktskur (20 min) 495:- 

Efter en härlig rengöring berikas huden med en multivitamin-ampull som  

masseras in. Behandlingen avslutas med en närande dagcreme. 

 

Frans och Bryn 

Frans- och brynfärgning (30 min) 295:- 

Fransar (20 min) 200:- 

Bryn (20 min) 200:-  

Plockning av bryn  (15 min) 150:- 

 

 

 

KROPPSBEHANDLINGAR 

 
Body Scrub (50 min) 795:- 
Kroppspeeling som effektivt tar bort döda hudceller och ger en underbart len och 

skön känsla. Huden återfuktas därefter med en passande bodycreme. 

 

Cleopatra (80 min) 1180:- 

Behandlingen inleds med en mjölkpeeling som gör huden len som silke och efterföljs 

av en mjölkinpackning för kroppen. En ampull appliceras och följs av en lugnande 

återfuktande ansiktsmask. Behandlingen avslutas med en lättare massage. 

 

Mother-To-Be (80 min) 1180:- 

Vårdande och avslappnande behandling för den blivande mamman. Kropps-

peeling, aromainpackning, skalpmassage, samt lätt kroppsmassage. 

 

Lyx-kur (2 tim ) 1995:- 

Fotbehandling med peeling, lätt pedikyr, samt fotmassage. Därefter en skön och 

härlig ansiktsbehandling följt av en lätt manikyr, samt handmassage. Behandlingen 

avslutas med en uppmjukande ryggmassage. 

 

Vulcanic heatpack Formar mitt jag (80 min) 1180:-  

Behandling för en slankare och fastare figur. Behandlingen börjar med en kropps-

peeling. Därefter packas du in med Eifelfangolera och en lyftande bodycream.  

Avslutas med en härlig spa- massage i varm aromaolja.  

 

Peeling and Body-wrap (80 min) 1180:-   

Behandlingen inleds med en kroppspeeling som följs av en varm mjukgörande  

inpackning. Avslutas med härlig spa- massage i aromaolja.  

Välj mellan Energizing Relaxing eller Balancing. 

 

 

HÅRBORTTAGNING 

VAXNING 

Hela ben (60 min) 695:-   Halva ben (45 min) 450:- 

 


