Behandlingsmeny
Söderköpings Brunn spa- & wellness

Ansiktskur

Klassisk ansiktsbehandling

25 min 495 kr

50/80 min 995/1 200 kr

Efterlämnar en ren och fräsch känsla och lyster

80 min inkl. kemisk peeling 1 400 kr

i huden. Vi anpassar produkter efter just din

Mild kemisk peeling 300 kr

hudtyp och ger tips och råd för hemmabruk.

Rengöring, hudanalys, peeling, ånga, portömning,

Denna kur innehåller rengöring, ansiktsmask och

ansiktsmassage, ansiktsmask, handmassage och

ansiktsmassage med dagkram och tillhörande

avslutande produkter.

ansiktsolja. (Även för gravida.)

Mild kemisk peeling.
Vi gör alltid en konsultation innan din behandling.

Ansiktskur med mild kemisk peeling
30 min 670 kr

Förbättring och föryngring av huden där man
med hjälp av olika syror avlägsnar döda hudceller
och stimulerar nybildning av hudceller. Huden

Passar dig med akne, solskadad hud, ojämn

får ett fräschare, slätare och yngre utseende.

pigmentering eller mild ärrbildning. Behandlingen

Endast en konsultation 195kr. Om du går vidare

passar både kvinnor och män.

med en behandling så dras dessa 195kr av från
behandlingspriset.

Avslappnande ansiktskur
med avslutande fotmassage

Frans- och brynbehandling

50 min 995 kr

Frans- och brynfärgning inkl. formning

En lyxigare ansiktskur för den som vill ha lite mer.

av bryn 395 kr

I behandlingen ingår rengöring, peeling, mask,

Fransfärgning 200 kr

samt avslutande crème. Under tiden du ligger i
masken får du en avslappnande skalpmassage.

Brynfärgning inkl. formning 250 kr

Därefter en längre massage av ansikte och
dekolletage innan vi applicerar ansiktsolja och
crème. Avslutas med fottvätt och en skön fot/
underbensmassage.

BOKA BEHANDLING VIA
spa@sbrunn.se

Kroppskrubb
25 min 495 kr

Spirulinaalg-inpackning,
kroppsskrubb och ansiktskur

En uppiggande behandling som börjar med en

80 min 1 700 kr

kraftfull turkisk saltskrubb och avslutas med en

Njut av en helkroppsskrubb med stärkande

härligt återfuktande kroppsspray med kamomill.

mineraler. Efter skrubben packas kroppen in i
den underbara näringsrika spirulinaalgen.

Duokur
50 min 2 200 kr/2 personer
Kurbad + rygg/nackmassage alt. en ansiktskur.
En härlig upplevelse med behandlingar för två

Under tiden du ligger inpackad får du
ansiktsrengöring, ansiktsmask, ansiktsmassage
och hårbottenmassage. Behandlingen avslutas
med lugnande kroppsspray med kamomill eller
lavendel. Resultatet blir en välmående hud fylld
med fukt och näring.

personer i samma rum. En av er börjar med ett
kurbad (välj mellan uppiggande, avslappnande
eller utrensande badoljor). Under tiden den ena
badar får den andra personen en avslappnande
rygg/nackmassage alt. en ansiktskur. Efter halva
tiden byter ni.

Lavendelinpackning, kroppsskrubb,
ansiktskur och hårbottenmassage
80 min 1 900 kr
En härlig anti-stressbehandling med en peelande
kroppsskrubb och inpackning av rogivande

Kroppsskrubb med kurbad
50 min 1 150 kr/person

lavendelolja blandad med en mineralrik kräm.
Under tiden du ligger inpackningen verkar
får du en uppfräschande ansiktskur och en

Kroppen skrubbas med en turkisk saltskrubb och

hårbottenmassage med produkter som går djupt

aromaoljor som ökar cirkulationen. Därefter får ni

in i hårstråna och återfuktar samt gör håret mer

ett varmt och härligt bad med mineralrikt badsalt,

flexibelt, elastiskt och fylligt.

oljor och jetstrålar. I badet får du ansiktskur,
rengöring, mask och hårbottenmassage.
Behandlingen avslutas med ett återfuktande
kamomillspray.

Aromamassage
50 min 950 kr
Aromamassage är en mjuk och avslappnade

Moor Mud-inpackning och ansiktskur
50 min 895 kr
90 min inkl. kurbad 1 300 kr

massage där vi använder oss av eteriska oljor
som påverkar både sinne och kropp på ett
avslappnande sätt.

En helkroppsinpackning med varm mineralrik
ungersk Moor Mud-lera som stärker huden med
mineraler och spårämnen. Under tiden du ligger
inpackad får du ansiktsrengöring, ansiktsmask,
ansiktsmassage, samt hårbottenmassage.
Behandlingen avslutas med lugnande
kroppsspray med kamomill eller lavendel.

BOKA BEHANDLING VIA
spa@sbrunn.se

