Miljømerket trykksak 2041 0711, Reklamehuset Wera

SPAMENY
PRISER: Mandag-Fredag / Lørdag-Søndag

ANSIKTSBEHANDLINGER

KROPPSBEHANDLINGER

DECLEOR

Velvære og velduftende behandlinger. Passer for alle og skreddersys til hver
enkelts hudtype.

Kroppsskrubb
Skrubb av hele kroppen og bodylotion.

550,- / 595,-

Dyprens 50 min
995,- / 1145,Rens, hudanalyse, peeling, damp, utklemming, maske, serum og krem.

Rygg de luxe 50 min
1095,- / 1245,Ryggskrubb, ryggmaske, hodebunnsmassasje, rygg- og nakkemassasje og
bodylotion.

Son Essential 50 min
1045,- / 1195,Rens, hudanalyse, peeling, massasje, maske, håndmassasje, serum og krem.

Silkemyk 50 min
1095,- / 1245,Skrubb, innpakking, hodebunnsmassasje og bodylotion.

Son Expert 80 min
1445,- / 1645,Rens, hudanalyse, peeling, damp, utklemming, forming av bryn, ansikt- og
halsmassasje, spesialmaske, håndmassasje, serum og krem.

Sakte Fart 80 min
1495,- / 1695,Skrubb, innpakking, hodebunnsmassasje, rygg- og nakkemassasje og bodylotion.

ELIZABETH ARDEN PRO

Dyptvirkende og hudforbedrende hudpleie. Passer for alle og skreddersys til
hver enkelts hudtype. Utmerket for anti-age, akne, arr, pigmentering.

Barn i magen 80 min
1495,- / 1695,Skrubb, innpakking spesielt tilpasset for gravide som motvirker strekkmerker,
hodebunnsmassasje, rygg- og nakkemassasje, oppfriskende fot- og leggmassasje og bodylotion

Minirens 20 min
Rens, peeling, peeling pads, serum og krem.

Topp Til Tå 110 min
1990,- / 2295,Skrubb, innpakking, minirens av ansiktet og aromamassasje av hele kroppen

595,- / 695,-

Ny Glød 50 min
1095,- / 1195,Hudanalyse, rens, kjemisk peeling, peeling pads, 2 ulike serum, krem og
mineraler.
Tillegg ved ansiktsbehandling:
Farging av vipper og bryn 20 min

FOTBEHANDLINGER
Fotmassasje 20 min
Fot- og leggmassasje.

550,- / 595,-

MASSASJER

Fotglede 50 min
Peeling, fot- og leggmassasje, fotinnpakking og fotkrem.

850,- / 995,-

Aromamassasje 50 min
1095,- / 1245,Beroligende velværemassasje med duftende oljer. Hel kropp.

Pedikyr 50min
850,- / 995,Fotbad, stell av negler, fjerning av hard hud, fotmassasje og fotkrem.

Aromamassasje 80 min
1495,- / 1695,Beroligende velværemassasje med duftende oljer. Hel kropp inkludert ansikt
og hodebunn.

Pedikyr Luksus 80 min
1295,- / 1495,Fotbad, stell av negler, fjerning av hard hud, fot- og leggmassasje.
Velg mellom gel-lakk hybrid, lakking eller fotinnpakking.
Du får ta med deg lakken hjem.

400,- / 450,-

Hotstone 50 minutter
1145,- / 1295,Rygg, skulder- og nakkemassasje med olje og varme lavasteiner.
Myk eller dyptvirkende massasje avhengig av trykket som benyttes.

HÅNDBEHANDLINGER

Hotstone 80 min
1495,- / 1695,Hel kroppsmassasje med olje og varme lavasteiner. Myk eller dyptvirkende
massasje avhengig av trykket som benyttes.

Myke hender 20 min
Krem, varmende parafin-innpakking

Klassisk massasje 20 min
Rygg, skulder- og nakkemassasje.

625,- / 695,-

Klassisk massasje 50 min
Hel kropp.

1095,- / 1245,-

Klassisk massasje 80 min
Hel kropp.

1495,- / 1695,-

Sportsmassasje 20 min
Dyp hard behandlende massasje etter behov.

695,- / 745,-

Sportsmassasje 50 min
Dyp hard behandlende massasje etter behov

1145,- / 1295,-

Alle massasjer kan du og din kjære få i samme rom – oppgi det ved bestilling

SON SPA
Hollandveien 30, 1555 Son
Tel.: +47 64 98 48 00
son.booking@sonspa.no
sonspa.no

550,- / 595,-

Manikyr 50 min
850,- / 995,Stell av negler og håndmassasje. Velg mellom polering av negler eller lakking.
Manikyr Luksus 80 min
1295,- / 1495,Stell av negler, kjemisk peeling av håndryggen, maske og serum.
Velg mellom polering av negler, lakking eller gel-lakk hybrid.
Du får ta med deg lakken hjem.

SPASUITE
Romantisk Stund For To 105 min
4500,Skumbad, kroppsmaske i dampbadstue, 50 minutter aromamassasje,
musserende og fruktfat.

