Behandlingar

Dömle Spa & Relax

KEMISKA PEEL-BEHANDLINGAR

MASKINBEHANDLINGAR

MILK PEEL

CAVI-LIPO FETTSPRÄNGNING
Behandlingen av fett & celluliter. Tar bort fettceller
permanent. Cavi Lipo fungerar på allt underhudsfett
och hela kroppen är behandlingsbar. Behandlingen
är smärtfri och mycket effektiv. Här kan du bli av med
dina problemområden, en gång för alla.

Passar dem flesta, bra quickfix. Ger lyster, mjukar upp
linjer, jämnar ut hudtonen och jobbar på orenheter.
MASK PEEL

30 minuter 1450 kr

Passar en oren och oljig hy eller en yngre hy där vi vill
jobba med mildare föryngring.

30 minuter 1095 kr

SPAPEDIKYR

Vårdande behandling för dina fötter. Njut av fotbad,
filning, nagelvård, skrubb och inpackning. Välj gärna till
lackning av naglar, lacket får du sedan med dig hem.

SPARITUAL

45 minuter 895 kr
60 minuter 1075 kr

Upplev vår Sparitual, en behandling du utför på egen
hand, i din egen takt. Du guidas genom hela vår fantastiska anläggning tillsammans med utvalda produkter
från Care of Gerd. En helkroppsbehandling med en
skön känsla som dröjer sig kvar.
295 kr/person

IPL SKIN REJUVENATION

45 minuter 1200 kr

Till för pigment behandling, kärlbristning, hudföryngring. IPL är en ljusbehandling med värmeenergi. IPL
har en föryngrande effekt genom att stimulera kollagen
produktionen och förbättrar spänst och elasticitet.

45 minuter 1700 kr

BIO LIGHT TERAPI
Tekniken kallas för kall laser och behandlingen är helt
smärtfri. Den stimulerar kollagenet och cellförnyelse i
huden. Enkelt skulle man kunna påstå att det är solsken
utan den bestrålning man inte vill ha.

DUO-BEHANDLING

Varmt välkommen till en plats, där vardagen tålmodigt får vänta medan du hämtar ny energi och
tillåter kropp och själ att njuta. Det är dags för en lyxig upplevelse. Vår behandlingsdel är unik, för
vi utformar varje behandling på plats tillsammans med dig. Du väljer område och bestämmer
längden. Vi anpassar behandlingsprodukter och tillvägagångssätt efter dina behov och önskemål.

KROPPSBEHANDLINGAR

ANSIKTSBEHANDLINGAR

MASSAGE

Vägen till en mjuk
och strålande hud.
Helkroppspeeling där
kroppen skrubbas
sammetslen och
återfuktas på djupet
med en inpackning.

Möjlighet att välja
djuprengöring med
portömning, färg
av fransar, färg och
form av bryn eller en
välgörande kur med
massage.

Behandla ömma,
trötta, stela, muskler
eller få en härlig avslappnade stund för
dig själv. Vi erbjuder
olika typer av
massage.

20 minuter 595 kr

Hos oss finns möjlighet att njuta av behandlingar
tillsammans i vårt duorum. Växelvis av en terapeut
eller samtidigt av varsin.

Svårt att välja? Det behöver du inte, kombinera flera behandlingar och anpassa tiden efter det du vill göra.
Terapeuten hjälper dig med den eller de behandlingar som passar dig bäst.

Care of Gerd

Vår svenska serie med ekologiska
och naturliga produkter.

20 min
45 min
75 min
90 min

595:895:1 295:1 550:-

Dermaceutic

Medicinsk hudvård med målinriktade
peeling behandlingar.

