VÄLKOMMEN
TILL ÅSBY SPA
På Åsby Spa kan du unna dig en härlig och avkopplande
behandling. Vi har ett stort utbud av olika behandlingar för
att passa just dig. Unna dig en stund för avkoppling.
Vi använder oss av svenska och ekologiska produkter från
M Picaut och c/o Gerd i våra behandlingar.

FRANSAR
& BRYN
PLOCKNING AV BRYN

20 min 240:-

FÄRGNING AV FRANSAR
20 min 280:-

FÄRGNING AV BRYN
INKLUSIVE PLOCKNING
20 min 310:-

SPARITUAL
Ritual By Care of Gerd är en ritual utformad för att du ska få
ut det mesta av ditt besöka hos oss på Åsby Spa. Det är din
tid till dig själv, dina sinnen och ditt välbefinnande.
Våra spavärdinnor lotsar dig genom ritualen som utförs på
egen hand i en förutbestämd ordning i elva steg och med
utvalda produkter från svenska Care of Gerd. I ett lugnt
tempo kommer du att få uppleva vårt spa på bästa vis med
en härlig tvagning av hela kroppen, känslan mellan varmt
och kallt, upplevelsedusch med färg och doft, närande
ansiktskur och ett välgörande fotbad med väldoftande
salter.

SPARITUAL 595:-

I vår sparitual ingår en avkopplande stund med tillhörande
produkter, morgonrock och tofflor.

ÅSBY
SPAMENY
Välkommen till Åsby Spa. En plats utformad för att ge
dig tid att fokusera på dig själv, dina sinnen och ditt
välbefinnande. En tid för avkoppling.
Via hotellets lobby tar du hissen ner en våning till vår
spaavdelning. Här kan du njuta av sköna behandlingar,
värma upp kroppen med pool och bastu eller isbada i vårt
kallbad. Med vår ritual by Care of Gerd kommer du uppleva
vårt spa på bästa vis.

FÄRGNING AV FRANSAR
INKLUSIVE PLOCKNING
35 min 400:-

Här råder det en trivsam och lugn atmosfär både för
avkoppling på tu man hand men även för möten och
konferenser. På Åsby Spa omfamnas man av värme, härliga
dofter och ett personligt bemötande med fokus på kvalité
och våra gäster i centrum.

GLIMMER

Vill du ta spakänslan med dig hem så finns alla produkterna
från ritualen att köpa i vår shop.

50 min 725:• M Picaut

En behandling med fokus på ögonen. Rengöring av
ansiktet, färgning av fransar och bryn samt plockning
och formning av bryn. Vårdande ögonmask, lättare
ansiktsmassage av ansiktet med fokus på ögonområdet.

www.asbyhotel.se
0220 - 212 00
info@asbyhotel.se

ANSIKTSBEHANDLING

KROPP

MASSAGE
GLÖD

LUGN

20 min 475:- / 50 min 725:• halv/helkroppsmassage

35 min 595:• M Picaut

En lugn och avslappnande massage som mjukar upp
musklerna. Tillsammans med terapeuten väljs passande
aromaolja.

En underbar hårbottenmassage med varm och lyxig
olja som lugnar en känslig hårbotten och lättar på
spända muskler.

KRAFT

ANDRUM

20 min 625:- / 50 min 925:• halv/helkroppsmassage
En massage med lite mer tryck. Massagen löser
upp spänningar och ger en skön avslappning
(ej behandlande massage).

VARM

20 min 525:- / 50 min 775:• halv/helkroppsmassage
Härlig massage med varma lavastenar. Hotstonemassage gör dig avslappnad och är välgörande för
trötta och spända muskler.

KOMBOBEHANDLING

ÅSBY
SIGNATURBEHANDLING

En avslappnande och mysig behandling för den som vill
ha lite av varje. Behandlingen inleds med en tvätt och
peeling av fötterna med varma handdukar. Det ingår en
avslappnande ryggmassage, ansiktskur, inpackning och
massage av fötterna.

FINA FÖTTER

35 min 595:• M Picaut

Skön fotbehandling för trötta fötter med rengöring,
peeling, filning, inpackning och fot- och underbensmassage.

TVAGA

35 min 995:• M Picaut

GULDKANT

50 min 825:• M Picaut

Tiden är din. Här får du själv kombinera ihop din egen
behandling i form av två 25 minuters behandlingar som
passar dina önskemål och behov. Behandlingarna du
kan välja mellan är:
• Spamassage
• Inpackning

50 min 850:• M Picaut

LYSTER

• Kroppsskrubb
• Ansiktskur

En behandling som efterlämnar en frisk och fräsch
känsla på din hud. Kroppsskrubb som avslutas med att
en närande lotion masseras in på kroppen och gör din
hud silkeslen och mjuk.

35 min 595:• M Picaut
En lättare ansiktsbehandling med
dubbelrengöring med varma handdukar,
peeling, mask, ansiktsmassage med
avslutande produkter.

KLASSISK
20 min 890:• M Picaut

Klassisk ansiktsbehandling som är djuprengörande och
återfuktande. Här ingår dubbelrengöring med varma
handdukar, peeling, ånga och portömning. En härlig
ansiktsmassage, ansiktsmask och avslutande produkter.

SIGNATUR

65 min 995:• M Picaut signaturbehandling
Detta är en speciell ansiktsbehandling som fokuserar
på avslappning. Hela behandlingen är som en enda lång
massage där nacke, axlar, dekolletage, hals, ansikte och
händer inkluderas. Ingår även dubbel rengöring, peeling
och peeloff-mask. Denna behandling gäller även för
friskvård.

TILLÄGG

Brynplock 15 min 				
Färgning fransar 15 min 			
Färgning bryn inkl. plock 15 min 		
Frans- & brynfärgning inkl. plock 25 min

180:200:230:280:-

