SPA BEHANDLINGAR
Kroppsbehandlingar

Ansiktsbehandlingar

Klassisk Massage (25 min 645:-/50 min 995:-)
En djupgående muskelmassage som lättar upp spänningar och
ökar cirkulationen.

Ansiktskuren (50 min 995:-)
En avkopplande ansiktskur som lämnar efter sig en återfuktad
hud och en härligt ren känsla. Rengöring, peeling, mask samt
ansikts- och huvudmassage.

Spamassage (25 min 645:-/50 min 995:-)
En mjuk massage i varm kokosolja av bästa kvalitet. För en
trött och stressad kropp som behöver avslappning.

NBE – beauty body (50 min 1195:- / 80 min 1595:-)
En skön och varm massagebehandling som med kombination
av elektromagnetisk energi tillsammans med manuell massage
gör att man kommer djupare ner i vävnaden och lättare kan
släppa på eventuella spänningar samtidigt som att det
förbättrar läkningsprocessen i kroppen.

Lilla Ansiktskuren (25 min 645:-)
En uppfräschande ansiktskur med rengöring, peeling,
ansiktsmassage och avslutande produkter

Hårbotten- och ansiktsmassage (25 min 645:-)
En ljuvlig behandling som börjar med rengöring och massage
av ansiktet. Därefter ges en skön avslappnande nack- och
huvudmassage som minskar spänningar och stress.

En härlig djupgående muskelavslappnande behandling för
hela kroppen med ordentlig lymfdränage och maximal
avkoppling!

Energikuren (50 min 995:-)
En energigivande och mjukgörande inpackning för hela
kroppen. Börjar med en skön ryggmassage med inslag av
varma lavastenar. Då inpackningen verkar ges en
ansiktsrengöring och en härlig ansikts- och hårbottenmassage.

Slottskuren (80 min 1395:-)
Spakällans signatur-behandling. Avstressande ryggoch nackmassage med varm massageolja som hjälper
spända muskler till avslappning. Därefter följer en
härlig ansiktskur med rengöring, peeling, mask samt
massage av ansikte och hårbotten.
Unna dig total avkoppling!

Fotkuren (25 min 645:-/50 min 995:-)
En skön behandling för trötta fötter.
Fotpeeling, inpackning och en härlig underbens- och
fotmassage ingår. Väljer du 50 min får du ett fotbad och en
extra lång massage. (ej medicinsk fotvård)

Duobehandlingar
Dela upplevelsen med någon du tycker om.
Behandlingarna utförs växelvis av samma terapeut på två
bäddar bredvid varandra.
Lilla Ansiktskuren
Ansiktskuren
Fotkuren
Fotkuren

50 min 645:-/pers
80 min 795:-/pers
50 min 645:-/pers
80 min 795:-/pers

Dag Spa
Ta med några vänner och avnjut en lunch/afternoontea eller middag i någon av slottets vackra matsalar och
få din stund i Spa-källan före eller efter. Tillgång till sjöbastun med jacuzzi direkt på bryggan ingår.
(Spa-behandlingarna sker på slottet medan Sjöbastun ligger nere vid sjön Skedviken)
Lunch/Afternoontea inkl. 25/50 min behandling *

1095:-/1445:-

Middag

1545:-/1895:-

inkl. 25/50 min behandling *
* vid NBE-behandling tillkommer 200 kr

Bastu Relax – Konferens
En gruppaktivitet för Er som vill ha en trevlig stund tillsammans. Med handledning av en terapeut utför Ni avkopplande egenvård. I
aktiviteten ingår kroppspeeling som förnyar torr hud och gör den mjuk och len. Schamponering av håret följt av en välgörande
inpackning. Rengöringsprodukter, peeling och en fuktgivande mask till ansiktet samt återfuktande produkter för hela kroppen.
Fruktbuffé, tilltugg och juice finns serverat. Passar grupper om 5-12 personer, ca 1,5-2 tim.
För Sjöbastun tillkommer sedvanlig hyra.
(3500:- ex. moms för 1 tim)

395:-/pers ex.moms

Behandlingar avbokas senast 24 timmar innan inbokad tid – annars full debitering.
Vi rekommenderar att du är på plats i Spakällan 10 min innan din behandling börjar.
Vi reserverar oss för ändringar i Spa-programmet.

För att kontakta oss maila gärna:
info@ranasslott.se

RÅNÄS SLOTT
08 - 22 36 00
www.ranasslott.se

