ENKEL KROPPSPEELING
Kroppspeeling är en renande och cirkulationsökande behandling som tar bort döda hudceller. Din
hud blir mjuk och len och får fint lyster. Perfekt
inför sol och bad.

WOW
Wishing Others Well

Turkish Body Scrub – kraftig
En djuprengörande saltpeeling med eukalyptusolja
och välgörande mineraler.
Thermal Mineral Body Scrub – medel
En stärkande kroppspeeling med pimpsten och
mineraler.
Tid: ca 20-25 min

Pris: 250:-

ANSIKTSKUR MED
HÅRBOTTENMASSAGE
En klassisk ansiktskur med ansiktsmask som rengör
på djupet. Inkluderar rengöring, djuprengörande
mask och avstressande ansiktsmassage med
akupressur. I behandlingen¨ingår även en skalp
och hårbottenmassage. Skönt vid lättare huvudvärk
och migrän.
Tid: ca 40 min

Pris: 350:-

SPA & BEHANDLINGAR

WOW hjälper människor
att må bra!

MASSAGE
SPA-massage är mjuk och mycket avstressande där
jag använder mig av olika aromaoljor. De färdigblandade aromaoljorna har olika egenskaper som i
sin tur förhöjer effekten av massagen. Förutom att
verka lugnande och avstressande, påverkar spamassagen också blodcirkulation, nervsystem och
hud.
Tid: ca 50 min

Pris: 500:-

Här driver jag ett annorlunda litet SPA. Här
finns det personliga, mysiga och spännande
lilla spa´t där du känner dig som hemma men
ändå långt borta från vardagens bekymmer.
Hos mig njuter du av behandlingar som får din
kropp att må riktigt bra.
Vill du ta hand om dig själv?
Vill du unna dig lite lyx i vardagen?

VAXNING
Vaxning
Vaxning
Vaxning
Vaxning
Vaxning
Vaxning
Vaxning

Pris:
av hela ben + bikini
600:av underben +bikini
525:av hela ben
480:av underben
350:bikinilinje eller underarmar 300:av läpp eller haka
130:av rygg eller bröst
400:-

Wishing Others Well
STUDIO 61
Sparbanksvägen 61
129 30 Hägersten
Tel: 08-775 00 61
Mob: 0707-14 77 24
www.wishingotherswell.se
info@wishingotherswell.se

Jag gör det där extra för att du skall
må bra!
AROMAINPACKNING

SPA & Behandlingar
Jag erbjuder avstressande och uppmjukande SPAmassage, varma och välgörande lerbehandlingar,
olika typer av kroppsskrubb, härliga behandlingar
med aromaoljor samt vaxar bort oönskad hårväxt.

MOOR-MUD
LERINPACKNING
En varm helkroppsinpackning med mineralrik lera
som ökar hudens fuktighet. Leran är peelande och
välgörande för stela leder, trötta muskler,
akneproblem, psoriasis och dålig blodcirkulation.
Behandlingen inkluderar även ansiktsrengöring,
lermask, och en avstressande ansiktsmassage med
akupressur. Därefter avslutas behandlingen med en
applicering
av
mjukgörande
och
närande
kroppslotion som ger huden fint lyster.
Tid: ca 60 min

Pris: 500:-

EXKLUSIV SPA- OCH
SKALPMASSAGE
En djuprengörande behandling som gör dig
avslappnad, mjuk och len. Njut av de eteriska
oljorna som gör gott för både kropp och själ. I
kuren ingår en skön peeling för hela kroppen som
avlägsnar alla döda hudceller, och gör huden mjuk.
Därefter en SPA-massage för hela kroppen med en
mineralrik kräm som blandas med aromaolja.
Behandlingen avslutas med en avslappnande
hårbottenmassage, ansiktsrengöring, ansiktsmask
och ansiktsmassage med akupressur. Mycket bra
för besvär med huvudvärk samt migrän.
Tid: ca 1 tim. 50 min

Pris: 800:-

Inleds med en djuprengörande saltpeeling med
eukalyptusolja, som tvättas av med en varm
handduk.
Därefter
följer
en
mjukgörande
inpackning i mineralrik kräm som blandas med en
av tre aromaoljor. Behandlingen inkluderar även en
ansiktrengöring, ansiktsmask och en avstressande
ansiktsmassage med akupressur.
Tid: ca 60 min

AROMINPACKNING SPA
De Luxe
Med denna underbara lyxbehandling blir hela du
lika väl omhändertagen. Njut av våra mest
populära kropps- och ansiktskurer som ger dig en
känsla av totalt välbefinnande. Lika välgörande för
kroppen som för själen. I behandlingen ingår
kroppspeeling, mjukgörande aromainpackning, en
hel ansiktskur med rengöring, ansiktsmask,
ansiktsmassage med akupressur. Behandlingen
avslutas med en härlig och avstressande SPAmassage för hela kroppen. Under behandlingen
bjuds du på en liten läskande överraskning.
Tid: ca 1 tim 50 min

Tid: ca 1 tim och 50 min

Pris: 800:-

Pris: 990:-

EUKALYPTUSKUR
En uppiggande saltpeeling med eukalyptusolja för
hela kroppen, som tvättas av med varm handduk.
Peelingen avlägsnar alla döda hudceller och gör
huden mjuk och len samt ger huden fint lyster.
Därefter får du en halvkropps SPA-massage, där du
själv väljer fram eller baksida samt valfri
aromaolja.
Tid: ca 60 min
Pris: 400:-

EXKLUSIV MOOR-MUD
LERINPACKNING OCH
MASSAGE
En värmande kur som renar och tillför huden fukt,
mjukar upp musklerna och gör dig härligt välmående. Den varma leran mjukar upp dina muskler
och du känner hur din kropp fylls med lugn och ro.
I behandlingen ingår
helkroppsinpackning med
mineralrik lera, samt en avslappnande och
avstressande
helkroppsmassage.
Leran
är
peelande och bra för akneproblem, psoriasis och
dålig blodcirkulation. Behandlingen inkluderar även
en hel ansiktskur.

Pris: 550:-

ANSIKTSKUR
En mycket avkopplande och avstressande ansiktskur med rengöring, ansiktsmask, ansiktsmassage
samt akupressur.
Tid: ca 25 min

Pris: 250:-

Jag säljer även presentkort
att ge bort!

