Mer om SPA-behandlingar
behandlingar
SPA = Salus Per Aqua som är latin och betyder Hälsa genom vatten. I östra delen av Belgien finns en ort som
romarna namngav SPA för dess mineralrika varmvattenkällor. De terapeutiska baden gav både avslappning och
läkning. Idag innebär en SPA -vistelse
vistelse en stund av förnyelse, reflektion och avkoppling. I våra SPA-paket har vi
kombinerat våra mest populära behandlingar som ger dig en riktigt skön SPA -upplevelse.
upplevelse. SPA -paketen passar
även utmärkt att ge bort som presentkort.
SPA-massage
massage är en mjuk och mycket avstressande massage där man använder sig av olika arom
aromaoljor.
De färdigblandade aromaoljorna har olika egenskaper som i sin tur förhöjer effekten av massagen.
Förutom att verka lugnande och avstressande, påverkar SPA -massagen
massagen också blodcirkulationen, nervsystemet
och huden. I SPA -massagen
massagen arbetar man inte på något specifikt muskelproblem och inte heller så djupt ner i
muskulaturen. Jag arbetar i ett friskvårdande syfte för att mjuka upp och släppa på muskelspänningar, ge
kunden en skön avslappning, en stunds ompyssling samt en uppmjukande massage.
Behandlingar
ngar rekommenderas ej vid feber, inflammationer, om du äter penicillin eller har solsvedd hud.
Priser
Klicka här för aktuella priser: http://wishingotherswell.se/Demo2/pdf/SPA_Broschyr.pdf
http://wishingo
Bokning
Du bokar enklast via vår onlinebokning: http://www.bokadirekt.se/Bookings/Default.aspx?sru=3253
Du kan även ringa tel: 08-775 00 61 alternativt mobil: 0707-14 77 24 eller maila: info@wishingotherswell.se
Avbokningspolicy
Jag har 24 tim avbokningspolicy på samtliga behandlingar. Glömmer du att komma på din tid eller bokar av för
sent debiterar vi dig 50% av kostnaden. Du har möjlighet
möjlighet att boka samma behandling inom en vecka för att
slippa betala 50% för den ej avbokade tiden.
Presentkort
Vi säljer presentkort både i salongen och via beställning. Om du vill beställa hem ett presentkort så får du
betala in valfritt belopp i förskott. Pengarna sätter du in på BG 680-6145.
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Referens: Skriv p
presentkort och ditt
namn.
Sen skickar du ett mail till info@wishingotherswell.se och skriv ditt namn, adress och datum du betalar.
Presentkortet skickas till dig direkt efter betalningen är gjord. Kanske en bild på presentkortet för just SPAbehandling???
Har du fler frågor eller något annat du undrar över?? Kontakta mig så svarar jag på alla dina funderingar
avseende SPA-behandling!
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