
salong

om oss och våra behandlingar

Selma Spa+ har ett av Nordens största behandlingsutbud. Vi har trettio behand-
lingsenheter uppdelade på två salonger. Alla våra terapeuter är specialutbildade 
inom sitt område. Våra behandlingar är mycket efterfrågade. Du bör därför boka 
dina behandlingar i samband med att du bokar din vistelse. 

Kom gärna klädd i badrock eller lösare klädsel. För att vi ska kunna ge dig en 
skön behandling som passar just dig, är det viktigt att du informerar oss om du 
är allergisk, äter medicin, eller är gravid. Våra hudterapeuter skräddarsyr sedan 
behandlingarna efter dina behov och väljer produkter från Decléor, Matis eller 
md Formulations!

boka

Boka din behandling på telefon 0565-166 10  
eller maila till reservation@selmaspa.se.

Får du förhinder vill vi gärna att du avbokar  
din behandling senast dagen innan.

Välkommen!

declÉor
Decléor har över 35 års vetenskaplig erfarenhet inom aromaterapi. Serien 
baseras på rena, djupverkande aromatiska växtessenser och resultatinriktade, 
avkopplande spabehandlingar. En stor del av produkterna som används är 
100% naturliga, utan syntetiska dofter eller konserveringsmedel.

matis
Matis är en modern och innovativ hudvårdsserie som kombinerar det bästa 
från naturen och vetenskapen.  Samtliga produkter är växtbaserade, och fria 
från syntetiska doft- och färgämnen. Serien omfattar en mängd spännande 
specialprodukter och behandlingar för både ansikte och kropp. 

md formulations
md Formulations är en komplett, högteknologisk hudvårdsserie som grän-
sar till läkemedel. Serien är ledande inom cosmeceuticals - ingredienser som 
bevisligen påverkar hudens struktur och funk-tioner på djupet. Produkterna 
är baserade på AHA-syror och är anpassade för alla hudtyper och hudtillstånd.

bareminerals
Alla våra ansiktsbehandlingar som är längre än 25 minuter avslutas med 
bareMinerals Foundation SPF15, som består av 100% naturliga, rena mine-
raler, utan konserveringsmedel, parfym eller andra syntetiska tillsatser. De 
hudförbättrande egenskaperna gör bareMinerals till en perfekt förlängning 
av din hudvård.

våra produkter

Vi arbetar med tre olika hudvårdsserier, noga utvalda för sina högkvalita-
tiva produkter och effektiva behandlingar. Varje serie har sin filosofi, men 
oavsett vilken som används i din behandling kan du vara säker på att du får  
synbara resultat och en stunds skön avkoppling. Vi arbetar även med en 
100% naturlig mineralmakeupserie.

I spashopen finns ett stort utbud av produkter för hudvård, hårvård, make-up, 
manikyr, pedikyr mm. Här hittar du även många av de produkter vi använder  
i våra behandlingar.
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Klassisk Ansiktsbehandling
80 min

Behandlingen som alltid är rätt. Behand- 
lingen inkluderar rengöring, hudanalys,  
peeling,ånga och portömning, brynform-
ning, ansikts- och skalpmassage samt 
specialmask anpassad för hudens behov.

sön-tors 1295:- fre- lör 1395:-

Djuprengörande 
Ansiktsbehandling
50 min

Djuprengörande och talgreglerande 
behandling som passar dig med en fet 
eller blandad hudtyp som lätt får oren-
heter. Behandlingen inkluderar rengöring, 
hudanalys,peeling, ånga och portömning, 
formning av bryn samt ansiktsmask.

sön-tors 825:- fre - lör 895:-

Vitaminbehandling 
50 min

En näringsgivande behandling som ger 
lyster och klarhet - perfekt när huden känns 
trött och grå! Behandlingen inkluderar ren-
göring, hudanalys, peeling, brynformning, 
ansiktsmassage samt ansiktsmask.

sön-tors 825:- fre - lör 895:-

Qi booster Anti Age 
80 min

Unik, lyxig och djupverkande behandling 
för den mogna huden. Reducerar fina linjer 
och förebygger aktivt hudens åldrande 
med hjälp av aromapressur och qi-booster-
massage i kombination med aktiva pro- 
dukter.Brynformning ingår.

sön-tors 1295:- fre - lör 1395:-

Vackra Ögon
45 min

En uppstramande ögonbehandling som 
är anpassad för den tunna huden runt ögo-
nen. Behandlingen är dränerande samtidigt 
som den ökar mikrocirkulationen vilket gör 
den ypperlig för svullna ögon, mörka ringar 
och linjer. 

sön-tors 685:- fre - lör 725:-

Ansiktsbehandling 
- för mannen
50 min

En behandling som är framtagen och an-
passad för den manliga huden. Behand-
lingen inkluderar rengöring, hudanalys, pe-
eling, ånga, portömning och ansiktsmask.

sön-tors 825:- fre - lör 895:-

Quick Fix 
35 min

En uppfräschande miniansiktsbehandling 
som inkluderar rengöring, peeling, massage 
och mask. 

sön-tors 495:- fre - lör 595:-

Höjdpunkten 
25 min

Koppla av i en underbar behandling som 
man aldrig vill ska ta slut! Med eteriska oljor 
anpassad efter hudens behov masseras 
såväl ansikte och skalp som nacke och 
dekolletage. 

sön-tors 475:- fre - lör 525:-

Makeup 
50 min

Med I.D. bareMinerals vårdande och 100%  
naturliga produkter skapas allt från den 
naturliga vardags-makeupen till den 
dramatiska fest-makeupen. Allt efter dina 
önskemål!.

sön-tors 750:- fre - lör 795:-

Frans- och brynfärgning 
35 min

sön-tors 475:- fre - lör 525:-

AHA-behandling 
45 min

Huden blir ren, klar, spänstig och åter fukt-
ad. Syror minimerar även rynkor och linjer, 
verkar porsammandragande, motverkar 
hyperpigmentering och reparerar solskador.

sön-tors 595:- fre - lör 625:-

AHA/BHA-behandling 
45 min

Samma som ovan men passar extra bra för 
dig med inflammatoriska tillstånd i huden 
då BHA-syran är antiinflammatorisk. Optimal 
behandling för dig med akne eller rodnad 
i huden. 

sön-tors 595:- fre - lör 625:-

hÄnder

Spamanikyr 
50/80 min

Skäm bort dina händer ordentligt med 
en välvårdande manikyr. Behandlingen 
inkluderar nagelvård, handmassage och 
lackning. Väljer du 80 minuter ingår även 
peeling och paraffininpackning - vilket ger 
silkeslena händer!

sön-tors 795:- fre - lör 850:-
fre - lör 1195:- fre - lör 1295:-

Antiage för händerna Nyhet!
50 min

Det är händerna som avslöjar åldern 
brukar man säga. I denna djupverkande 
behandling används AHA-syror för att 
reducera och förebygga ålderstecken. 
Hudtonen jämnas ut och solskador mini-
meras. Detta i kombination med klassisk 
nagelvård ger händerna ett riktigt lyft!

sön-tors 850:- fre - lör 950:-

Mjuka händer 
25 min

En mjukgörande behandling för dig med 
torra händer. Behandlingen inkluderar 
peeling, massage och en härlig paraf-
fininpackning.

sön-tors 475:- fre - lör 525:-

fÖtter

Spapedikyr 
50/80 min

Unna dig själv fina fötter! Behandingen 
inkluderar fotbad, nagelvård och bort-
tagning av förhårdnader. Väljer du 80 
minuter ingår även peeling, fotmassage 
och paraffininpackning - vilket får dig att 
gå på moln! Avslutningsvis ingår lackning. 
Du väljer själv vilket lack du vill ha,  
och får sedan ta med dig det hem. 

sön-tors 795:-:- fre - lör 895:-
sön-tors 1050:- fre - lör 1150:-

Mjuka fötter 
45 min

En mjukgörande behandlning för dig med 
torra fötter. Behandlngen inkluderar fotbad, 
peelning, fotmassage och paraffininpackning.

sön-tors 685:- fre - lör 725:-

Klassisk massage 
35/50 min

En stor favorit och som namnet – en riktig 
klassiker! Massagen lindrar trötta och 
spända muskler och anpassas efter  
kroppens behov.

sön-tors 525:- fre - lör 595:-
sön-tors 750:- fre - lör 795:-

Spamassage 
50 min

Avslappnande och välgörande massage 
med eteriska oljor anpassade efter dina 
önskemål. 

sön-tors 750:- fre - lör 795:-

Sportmassage Nyhet! 
25 min

Djupgående & strechande massage  
som får de stelaste musklerna att mjukna. 

525:-

Energimassage 
20 min

Massagen som ger en energikick! Massa-
gen utförs på mjuka kläder (ej badrock). 

325:-

Hot stone 
50 min

En underbart avslappnande massage 
med varma vulkanstenar som är bra på 
stela och ömma muskler.

sön-tors 750:- fre - lör 795:-

massage Övrigt

ansikte kroppsbehandlingar

Champagne & Mjölksyra
Nyhet!
110 min

En himmelsk kroppsbehandling med 
finaste champagnelyx. Behandlingen 
inleds med en underbar kroppspeeling 
som lämnar huden silkeslen. Därefter 
väntar en massage följt av en inpackning 
& bubbelbad. En lyxig produktask med 
produkter ingår.

sön-tors 1895:- fre - lör 1995:-

Selmas helkropp Klassiker! 
110 min

Sagolikt njutbar behandling som är av-
slappnande och renande. Bad, peeling, 
lerinpackning och massage. Under in-
packningen appliceras ansiktsmask och 
sedan utförs en skön hårbottenmassage.

sön-tors 1395:- fre - lör 1495:-

I väntans tider 
80 min

En avslappnande behandling för dig  
som är gravid eller nybliven mamma.  
I behandlingen ingår ansiktsrengöring, 
mask,kroppspeeling, avslappnande  
massage, uppstramande inpackning  
och avslutande produkter.

sön-tors 1295:- fre - lör 1395:-

Selmas saltskrubb Klassiker! 
35 min

En avslappnande och väldoftande hel-
kroppspeeling som effektivt tar bort torra 
hudceller, stimulerar cirkulationen och ger 
ny lyster. 

sön-tors 695:- fre - lör 750:-

Detox 
110 min

En utrensande behandling som renar 
kroppen från slaggprodukter och över 
flödig vätska. Även effektiv på celluliter 
och fettdepåer.I behandlingen ingår  
peeling, lerinpackning, kurbad, cellulit-
massage på problemområdet. Avslutas 
med bodylotion.

sön-tors 1395:- fre - lör 1495:-

Red Island 
50 min

En kroppsbehandling inspirerad av 
naturen på ön Madagaskar utanför 
Afrikas östkust. I behandlingen ingår en 
cirkulationsökande helkroppspeeling, 
kroppsmassage som utförs med ett 
massageverktyg från Acasiaträdet. En 
fantastisk behandling som löser upp  
trötta muskler och ger ny energi.

sön-tors 825:- fre - lör 895:-

Relax 
80 min

En härlig mjukgörande och avslapp-
nande behandling. I behandlingen ingår 
peeling, kurbad och avslappnande 
massage.

sön-tors 1295:- fre - lör 1395:-

Ice cold 
35 min

En kylande lokalbehandling som är slan-
kande och figur formande. Utmärkt mot 
svullnader, vätskeansamlingar och cel-
luliter. Vi kan arbeta på låren, magen eller 
överarmarna. Ger normalt en omedelbar 
effekt men för bästa resultat rekommen-
deras kurbehandling. I behandlingen 
ingår en kylande gele, inpacknings- 
bandage och avslutande produkt.

sön-tors 525:- fre - lör 625:-

Tandblekning 
20/40 min 

Ett skonsamt men effektivt sätt att bleka 
tänderna. Genom den patenterade 5000K 
LED Daylightljuset i kombination med en 
specialskena avlägsnas missfärgningar 
effektivt och tänderna blir 2-4 nyanser 
ljusare. Skaffa ett vitare leende med  
Spa White.

20 min 1495:- /40 min 2400:-

Selmas Kurbad 
15 min

Valfritt aromabad ur vår badmeny. Ej att 
rekommendera för dig som är gravid. 

295:-

Relaxing Pod 
10/25/45 min

Relaxing Pod hjälper dig att få ny energi, 
och att koppla av genom att kombinera 
ljus, ljud, färg, doft, massage och renad 
luft i en lugnande miljö. Välj en behand-
ling ur vår podmeny, och njut av att bara 
fokusera på ditt eget välbefinnande!

140:- / 250:- / 400:-

För Barnen
Under våra barnperioder erbjuder vi även  
en separat behandlingsmeny för barnen.


