SPAMENY
Spakurer
Färnas signaturbehandling, 50 minuter

En härlig lyxbehandling för hela kroppen som inkluderar rygg- och
nackmassage, handinpackning, lätt ansiktsbehandling samt massage av
händer och fötter
Pris: mån-torsdag 850:- | fre-söndag 950:-

Helkroppspeeling, 25 minuter

Pris: mån-söndag 450:-

Peeling & inpackning av hela kroppen, 50 minuter

Skräddarsys för dig och produkterna väljs efter just ditt behov för dagen.
Pris: mån-söndag 750:-

Peeling, inpackning & helkroppsmassage, 90 minuter

Här ingår även en mjuk och avslappnande aromamassage för
maximerad avkoppling.
Pris: mån-söndag 1100:-

Helkroppsinpackning & ansiktsbehandling, 45 minuter

Du väljer i samråd med din terapeut vilken inpackning som önskas och
får en skön och uppfräschande ansiktsbehandling under tiden.
Pris: mån-söndag 750:-

Duobehandlingar
Njut av en spakur tillsammans. Perfekt att kombinera med vår spasvit.

Inpackning & ansiktsbehandling för två, 50 minuter

Ni får båda en skön helkroppsinpackning samt ansiktsbehandling under
tiden. Vår terapeut tar hand om er växelvis.
Pris: mån-torsdag 950:- | fre-söndag 1050:-

Spafot för två, 35 minuter

Skäm bort era fötter ordentligt med fotbad, peeling, inpacking och
fotmassage. Vår terapeut tar hand om er växelvis.
Pris: mån-torsdag 750:- | fre-söndag 850:-

Ansikte och fot för två, 50 minuter

Fotbad och peeling att göra själv samt en 20 minuters ansiktsbehandling
Vår terapeut tar hand om er växelvis.
Pris: mån-torsdag 950:- | fre-söndag 1050:-

Kropp & knopp för två, 50 minuter

Njut av en skön helkroppspeeling, hårinpackning samt massage av
hårbotten. Vår terapeut tar hand om er växelvis.
Pris: mån-torsdag 900:- | fre-söndag 1000:-

Skrubb, 50 minuter

Med helkroppspeeling, rygg- och nackmassage.
Pris: mån-torsdag 750:- | fre-söndag 850:-

Blivande mamma, 50 minuter

En lätt ansiktsbehandling samt massage av nacke och dekolletage samt
peeling och massage av fötter.
Pris: mån-torsdag 750:- | fre-söndag 850:-

Blivande mamma, 25 minuter

Massage av nacke och dekolletage, fotpeeling samt massage av fötter.
Pris: mån-torsdag 450:- | fre-söndag 550:-

Färnas Sparitual, 1-2 timmar

En skön och avkopplande spakur för hela kroppen att göra på egen
hand. Låt ritualen ta tid och slappna av ordentligt. Vi har tagit hjälp av
produkter från c/o GERD för att hela kroppen ska få sitt. Vår sparitual
kan köpas på plats och behöver inte förbokas.
Pris 295:-, inkl. produkter från c/o GERD samt fotfil att ta med hem.
Spaentré tillkommer om det inte är inkluderat i ert boendepaket.

Massage
Spamassage

En mjuk massage med aromaolja, perfekt för dig med en stressande vardag.
Pris 25 minuter: mån-torsdag 450:- | fre-söndag 550:Pris 50 minuter: mån-torsdag 700:- | fre-söndag 800:Pris 75 minuter: mån-torsdag 1015:- | fre-söndag 1115:-

Hot stone massage

Cirkulationshöjande, stressminskande och energigivande.
Pris 25 minuter: mån-torsdag 550:- | fre-söndag 650:Pris 50 minuter: mån-torsdag 850:- | fre-söndag 950:-

Djupgående massage

För dig som önskar lite mer tryck i din massage.
Pris 25 minuter: mån-torsdag 595:- | fre-söndag 695:Pris 50 minuter: mån-torsdag 895:- | fre-söndag 995:Pris 75 minuter: mån-torsdag 1265:- | fre-söndag 1365:Tillägg: Ansiktsrengöring och ansiktsmassage, 15 minuter 170:Med reservation för ändringar i utbud och pris.

Manikyr & Pedikyr
Minimanikyr inkl. lackning, 35 minuter
Filning, Polering och lackning.
Pris: mån-torsdag 550:- | fre-söndag 650:-

Manikyr 50 minuter

Filning och polering av naglarna, nagelbandsvård, massage och
lackning.
Pris: mån-torsdag 690:- | fre-söndag 790:-

Dekorering av nagel

Säljs på plats under behandling.
Pris: Från 20:-

Mini Pedikyr 35 minuter

Fotbad, peeling, filning och massage.
Pris: mån-torsdag 450:- | fre-söndag 550:-

Spasviten 50 minuter för 2 personer

Pedikyr 50 minuter

Lyxa till er vistelse med vår härliga spasvit. Ni får privat tillgång till
bubbelpool, ångbastu, upplevelsedusch, relax och skrubb att göra själv
på uppvärmd stenhäll. Färnas bärdryck ingår.
Pris: mån-fredag 650:- | lör-söndag 750:Extra person 300:- | person

Pedikyr med lackning 65 minuter

Ansiktsbehandlingar
Klassisk ansiktsbehandling, 65 minuter

Passar alla hudtyper och ger ditt ansikte en riktig genomkörare.
Rengöring, peeling, ånga, porrengöring, mask, serum, ansiktsmassage,
dagkräm och brynplock.
Pris: mån-torsdag 890:- | fre-söndag 990:-

Klassisk fotvård med fotbad, borttagning av förhårdnader, filning och
polering av naglarna samt nagelbandsvård.
Pris: mån-torsdag 650:- | fre-söndag 750:Klassisk fotvård med fotbad, borttagning av förhårdnader, filning och
polering av naglarna samt nagelbandsvård inkl. lackning av tånaglar.
Pris: mån-torsdag 790:- | fre-söndag 890:-

Vi rekommenderar:

För bästa resultat bör ni inte bada innan behandlingen.
Rekommenderad ålder för manikyr/pedikyr är från 16 år.

Lätt ansiktsbehandling, 35 minuter

Passar alla hudtyper. Rengöring, peeling, applicering av mask,
ansiktsmassage, serum och dagkräm.
Pris: mån-torsdag 550:- | fre-söndag 650:-

Ögonlyx, 50 minuter

Ansiktsrengöring, färgning av bryn och fransar, brynplockning,
ögonmask samt massage av ansikte med fokus på huden kring ögonen.
Pris: mån-torsdag 750:- | fre-söndag 850:-

Bryn

Brynplock, 15 min, 150:Bryn- och fransfärgning, 20 min, 350:Som tillägg till ansiktsbehandling 250:Brynfärgning och plockning, 20 min, 250:Som tillägg till ansiktsbehandling 200:-

Vi rekommenderar:

Kom gärna osminkad till er ansikts- eller ögonbehandling. För bästa effekt för
honom rekommenderar vi ett nyrakat ansikte.

Barnbehandlingar
Vi erbjuder även behandlingar för barn upp till 12 år. Läs på vår hemsida
eller hör med vår personal för mer information.

Vaxning

Hela ben Pris: mån-torsdag 450:- | fre-söndag 550:Halva ben, Pris: mån-torsdag 350:- | fre-söndag 450:Rygg Pris: mån-torsdag 450:- | fre-söndag 550:Armhåla Pris: mån-torsdag 250:- | fre-söndag 350:Haka/läpp Pris: mån-torsdag 250:- | fre-söndag 350:Vi utför ej bikini eller intim vaxning.

Viktigt att känna till
•
•
•
•
•

Boka din behandling i god tid.
Respektera bokade behandlingstider. Vid sen ankomst
förbehåller vi oss rätten att korta ner behandlingen.
Vi reserverar oss även för att bokade behandlingstider kan ändras.
Meddela oss gärna vid bokning om ev allergier eller annan
information som kan vara bra att känna till för ert välbefinnande.
Det inte är tillåtet att medtaga och förtära egen mat eller dryck
Avbokning måste ske senast 3 dygn innan ankomst.

Boka på tel. 0222-281 90 eller via bokning@farnaherrgard.se
Läs mer på www.farnaherrgard.se
Med reservation för ändringar i utbud och pris.
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