
 

RELAX & BEHANDLINGAR PÅ WAXHOLMS HOTELL 
 

 

Välkommen till oss! 

Bokning av behandlingar görs via receptionen.  

När du kommer till behandlingen går det bra att komma klädd i 
sparocken och tofflorna som du får vid din ankomst till hotellet. 
Din terapeut hämtar dig i relaxavdelningen, Havsro, där du bjuds 
på färsk frukt och dryck. 

Meddela din terapeut om du är allergisk, äter medicin eller är 
gravid. Alla behandlingar skräddarsys efter dina behov.

 
 
ANSIKTSBEHANDLINGAR 

LILLA ANSIKTSKUREN      25 min 
Uppfräschande ansiktskur med rengöring, peeling, 
mask och massage 

KLASSISK ANSIKTSBEHANDLING    50 min 
Resultatinriktad behandling. Rengöring, 
porrengöring, mask och massage.  
Brynplock ingår. 

NJUTA LÄNGRE        80 min 
Resultatinriktad behandling. Rengöring, peeling, 
porrengöring, mask och massage med varma och 
kalla stenar. Brynplock ingår. 

VACKRA ÖGON        25 min  
Frans och brynfärgning inkl plockning  380 kr 
Endast frans eller brynfärg inkl plockning 280 kr 

Vackra ögon kan läggas till i samtliga  

behandlingar om så önskas.   

 

BRUDSMINKNING       80 min  
Vi använder produkter från Face Stockholm. 
Plockning av bryn ingår. 

MASSAGE 

All massage anpassas efter dina behov 

SPAMASSAGE        25 min 
Lugn och djupavslappnande massage för rygg och 
nacke. 

SPAMASSAGE, HELKROPP   50 min / 80 min 
Lugn och djupavslappnande massage för hela 
kroppen 

HOT STONE       50 min / 80 min 
Djupavslappnande massage med varma lavastenar 

HUVUDHARMONI     25 min / 50 min 
Skalp, nacke och ryggmassage 
 

KROPPSBEHANDLINGAR  

KROPPSSKRUBB        25 min 
Kroppspeeling med lättare massage 

KROPPSSKRUBB        50 min 
Kroppspeeling med aromamassage 

KROPPSSKRUBB LOTUS      80 min 
Kroppspeeling och aromamassage med varma 
lavastenar  

BEHANDL INGSPR ISER  

Måndag–torsdag 
25 min   495 kr 
50 min   795 kr 
80 min   1 195 kr 

Fredag–söndag 
25 min   595 kr 
50 min   895 kr 
80 min   1 295 kr 
 



 

FOTBEHANDLINGAR 

SKÖNA FÖTTER        25 min 
Fotbad, skrubb och massage 

SKÖNA FÖTTER         50 min 
Fotbad, skrubb och massage med varma stenar 

PEDIKYR          80 min 
Fotbad, skrubb, klippning av naglar, borttagning av 
förhårdnader och massage med varma stenar. 
Lackning av naglar om så önskas. 

MANIKYR          50 min 
Klassisk manikyr. Lackning av naglar om så önskas. 

BARNBEHANDLINGAR 8–12 år 

Behandlingspris måndag–söndag 320 kr. 
Alla barnbehandlingar är 20 min. 

SKÖN MASSAGE    
Mjuk massage för rygg, armar och nacke 

SOLSTRÅLEN 
Liten ansiktsbehandling med rengöringsmask och 
massage 

MJUKA FÖTTER   
Fotbad med skrubb och massage 

UNGDOMSBEHANDLINGAR 13–18 år 

Behandlingspris måndag–söndag 495 kr.  
Alla ungdomsbehandlingar är 45 min. 

ANSIKTSBEHANDLING LEN OCH REN 
Rengöring, skrubb, porrengöring, massage och 
mask 

RYGGBEHANDLING 
Rengöring, skrubb, porrengöring, massage och 
mask 

MJUKA FÖTTER 
Fotbad, skrubb och avslappnande massage 

SIGNUMBEHANDLINGAR 

SILVERSTOFT       2 tim 1 295 kr 

Topp-till-tå-behandling som inleds med 
kroppsskrubb, fortsätter med avslappnande 
aromamassage och avslutas med lilla ansiktskuren. 

Brynplockning ingår. 
 

GULDSTOFT       2,5 tim 2 490 kr 

Topp-till-tå-behandling som inleds med 
kroppsskrubb, fortsätter med avslappnande 
aromamassage därefter en lättare pedikyr alt. 
manikyr (lackning ingår) och avslutas med lilla 
ansiktskuren.  

Brynplockning ingår. 
 

BASTURO  2,5 tim  895 kr/person (2–5 personer) 

En rogivande stund tillsammans i bastun. 

Terapeuten introducerar en lättare andningsövning. 
Efter detta görs en kropps- och ansiktsskrubb på 
varje person som får verka i bastun.  

Paus med frukt och dryck bjuds i relaxen för 
återhämtning av ny energi. Efter pausen fortsätter 
terapeuten med att applicera en fuktgivande 
kroppsmask.  

Varje person får dessutom en personligt anpassad 
ansiktsmask. 

Behandlingen avslutas med en lugn stund i 
relaxavdelningen. 

 

 

 

 
_________________________________________ 

Kostnadsfri avbokning upp till 24 timmar före 

behandlingens början. Avbokning senare än 24 timmar 

före debiteras fullt pris. 


