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Det bästa av två världar

Behandlingsmeny
2019/20

Just nu håller Du en helt ny värld
i Din hand.

I världen SPA finns värme, kyla,
vatten och underbara dofter.
I den här världen är det inte

tillåtet att ta med sig sitt bagage
av bekymmer och trista tankar.

Befriad från Din tunga last
kommer Du att upptäcka att SPA

är som att sväva för en stund.

Välkommen in och låt Ditt äventyr
börja…

Bokning
0280 - 750 86

 spa@stoten.se

www.stoten.se

Meddela vid bokning om Du är gravid, har medicinska besvär,
allergier eller tar mediciner så att vi kan anpassa behandlingen efter

Dina behov. Kom även osminkad!

Avbokning senare än 24 timmar före utsatt tid debiteras
med 50% av behandlingspriset!

Vi önskar Dig en fin upplevelse hos oss på Stöten SPA!

I våra behandlingar använder vi produkter från

Ansikte

Stöten Express – 25 min

Skön uppfräschning av ansiktet. Bra för Dig som vill ha en
kort behandling. Du njuter av rengöring, peeling, massage,

ansiktsmask och avslutande creme.

 Pris  625:-

Må som en Isprinsessa/Prins – 50 min

Vår klassiska ansiktsbehandling ger Dig en fräsch och
balanserad hud full med lyster. Dröm Dig bort för en stund

medan Du får rengöring, peeling, mask och avslutande
creme. Handmassage under mask.

Självklart använder vi produkter anpassade just efter Din
huds speciella behov.

Pris  940:-

Vinter Kokong – 50 min

En varm och otroligt avslappnande behandling för Dig som
behöver mycket fukt och avslappning till huden. Du njuter av

rengöring, varm peeling, massage med varma stenar och
återfuktande mask och creme.

Pris  940:-

Snöstjärnan – 50 min

Ansiktsbehandling med utjämnande och återuppbyggande
effekt med fokus på anti-age. För alla hudtyper med fina

linjer och rynkor. Du bjuds på rengöring, peeling, anti-age
massage och en skön anti-age mask av fleece och creme.

Pris  940:-

Älvan – 70 min

Ansiktsbehandlingen som tar Din hud till nya höjder!
Du njuter av rengöring med borstar och effektfull peeling,

härlig ansikts-&ögon och dekolletage massage och avslutas
med en peel off mask som ger Din hy otrolig lyster & upp-

stramande effekt. Hand&fotmassage.

Pris 1195:-

Färgning av fransar och bryn – 25 min

Förstärker och ger en fin inramning av ögonen.
 Inklusive bryn plock.

Pris  415:-

Vinterbad

Varma kurbad – 20 min

Ett avslappnande bad med olika välgörande kurer.

• Algbad: Fuktgivande och mineralrikt
• Eucalyptusbad: Uppiggande & fräscht 
• Tebad: Avslappnande aromatiskt 
• Örtbad: Perfekt efter skidåkning med trötta muskler

Pris  520:-
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Kombi Behandlingar

Stöten Favoriter – 60 min

Behandlingen börjar med skön bodyscrub innan Du njuter
av Ditt val av inpackning, under tiden bjuds Du på

ansiktsbehandlingen Stöten Express. Välj en inpackning:
* Grönt Te – Slimmande         * Rooibos - Detox
* Vanilj – Sammetslen               * Tranbär - Antioxidant
* Ghassoul -  Fuktgivande         * Alg – Mineralrik

                                        Pris  1250:-

100% Stöten – 50 min

Passar perfekt för Dig som vill ha det bästa av två världar!
Inleds med varm stenmassage på baksida ben, rygg och

axlar med underbar Themaé balm och efterföljs av en
fuktbomb för ansiktet, rengöring, peeling, massage och

mask och en härlig handmassage.

Pris 1150:-

Vattufjäll – 50 min

För Dig som vill ha total avkoppling. Du börjar med ljuvligt
tebad där Du även scrubar Dig själv med te. Följt av en
varm inpackning som läggs på med effleurage. Avslutas

med ansiktsrengöring och massage.

Pris 1150:-

Massage

After Ski – 25/50 min

Varm och mycket avkopplande massage med varma stenar
som löser upp lättare spänningar efter skidåkningen.

Pris 575:-/940:-

Te Massage – 25/50 min

Otroligt närande och avkopplande massage med grönt, vitt,
svart och rött te som utföres med ljuvligt silkeslent bodybalm

efter Ditt personliga val fullproppad med antioxidanter.

Pris 575:-/940:-

Brendas Sportmassage – 25/50 min

Djupgående & behandlande massage där fokus läggs på
spända muskler. OBS! Bokningsbar endast vissa dagar!

Pris 575:-/940:-

Spa Pjäxan – 25 min

Avslappnande fotbad med scrub och cirkulationshöjande
massage för trötta fötter och vader.

Pris 520:-

Kroppspeeling – 25 min

Kroppspeeling som effektivt mjukar upp torr hud och  lämnar
huden len som sammet, avslutas med fuktrik bodylotion.

Pris 520:-

Duo Behandlingar

Snö Duo – 50 min

Passar perfekt för Er som vill göra nåt tillsammans! Medans
den ene sitter i ett ljuvligt bad så väljer den andre mellan

avslappnande ryggmassage eller njuter av en lätt
ansiktsbehandling. Byte sker efter halva tiden.

Pris 1450:-

Behandlingar för Barn

Snövit – 25 min, 8-15 år

En härlig, lätt ansiktsbehandling anpassad för den yngre
huden. Rengöring, peeling, massage och mask för barnet

och under tiden njuter en förälder av ett varmt kurbad i
samma rum.

Pris 625:- (1 barn + 1 vuxen)

Frost – 25 min, 8-15 år

Härligt skummigt fotbad, peeling, fotmassage och lackning
av tånaglar. Under tiden njuter en förälder av ett varmt

kurbad i samma rum.

Pris 625:- (1 barn + 1 vuxen)

Vinterbubblor – 25 min, från 3 år

Härligt bubbelbad för två barn. Under tiden njuter en förälder
i samma rum av en lätt ryggmassage eller en skön

uppfräschning av ansiktet.

Pris 625:- (2 barn + 1 vuxen)

Special

Gruppbehandling 5-10 personer – 50 min

Njut tillsammans av fotbad & handinpackning att göra själv
och nackmassage av vår terapeut under tiden. Ni sitter

tillsammans och kan fortsätta umgås!

Pris 340:- per person

Boosta Din behandling

I tillägg till Din ordinarie behandling kan Du
boka dessa behandlingar till reducerat pris

för att Boosta Din behandling till max!

*Varmt kurbad: Välj mellan Alg, Eucalyptus,Te eller Ört

Pris 310:- 20 min

*Kroppspeeling: Mjukar upp huden & ökar cirkulationen

Pris 310:- 25 min

*Frans & Brynfärg: Förstärker & ger fin inramning av ögonen

Pris 310:- 25 min


