
Spa-meny

P E R N I L L A  W I B E R G  H O T E L



Bra att veta innan behandling: Kom gärna ca 10 min innan 
behandlingen påbörjas. Äter du medicin, är gravid, har hjärt-
problem eller allergier, vänligen meddela oss när du bokar 
din behandling. Kostnadsfri avbokning upp till 24 timmar 
före behandlingstidens början. Vid utebliven behandling  
debiteras hela kostnaden.

Jo, du är 
värd det.

V Ä L K O M M E N  T I L L  

P E R N I L L A  W I B E R G  S P A

P R I S L I S T A  2 0 2 0

Vi har många olika behandlingar för både  
skönhet och hälsa - från franslyft och vaxning 

till massage och ansiktsbehandling. Vi har också 
härliga upplevelser för kompisgäng och kollegor. 

Låt oss ta hand om dig.

KLASSISK MASSAGE 25 MIN ............................... 495 KR
En klassisk och avkopplande massage. Här kan du själv välja 
om du vill ha en helkroppsmassage eller en massage med 
fokus på rygg eller ben. Massagen mjukar upp muskler, ökar 
cirkulationen och är avslappnande.

KLASSISK MASSAGE 55 MIN ............................... 795 KR
En klassisk helkroppsmassage som mjukar upp muskler, ökar 
cirkulationen och är avslappnande. Skönt för hela kroppen.

SPA-MASSAGE 25 MIN ......................................... 495 KR 
En avstressande och rofylld massage av rygg och baksida ben.

SPA- CHOKLADDRÖM 25 MIN ............................. 495 KR
En avstressande och rofylld massage av rygg och baksida ben 
med härlig chokladbalm.

massage



ansikte

ANSIKTSBEHANDLING 25 MIN  ........................... 550 KR
Rengöring, hudanalys, peeling, kort ansiktsmassage, ansikts-
mask och avslutande kräm.

ANSIKTSBEHANDLING 45 MIN  ........................... 795 KR
Rengöring, hudanalys, peeling, ansiktsmassage, serum,  
ansiktsmask, avslutande kräm och ögonkräm. 

C-VITAMINBEHANDLING 45 MIN ........................ 595 KR
C-vitamin ger huden spänst och lyster och kan ha en  
blekande effekt på pigmentfläckar. Stärker hudens immun-
försvar och skyddar mot fria radikaler. Rengöring, hudanalys, 
peeling, AHA-syra, sheet-mask med c-vitamin. Avslutas med 
C-vitaminserum och en vitaminmask som ej tvättas av. 
Undvik sol i minst 24 h efter behandling. Kan med fördel 
göras som kur, fem behandlingar fördelat på 1–2 ggr/vecka. 
Kom 5 gånger och betala för 4. 

ANSIKTSBEHANDLING FÖR MÄN 25 MIN .......... 550 KR 
Rengöring, peeling, porrengöring och avslutande fuktkräm. 

CHOKLADDRÖM 25 MIN ...................................... 550 KR
Alla chokladälskares dröm! Rengöring med produkter som 
innehåller choklad, kaffe och havtorn, peeling, återupp- 
byggande chokladmask och avslutande fuktkräm.

DIAMOND DERMABRATION 45 MIN ................... 895 KR
Klassisk behandling. En välkänd icke kirurgisk metod för att 
få friskare och yngre hud. En mild, peelande hudslipning som 
bidrar till att ta bort döda hudceller, reducera fina linjer och 
pigmenteringar samt återskapa aktiviteten i cellerna i det 
övre hudlagret. Rengöring, slipning, porrengöring, ansikts-
mask, serum och avslutande kräm. Går att köpa som kur  
5x45 min: 750 kr/gång. 

ANSIKTSBEHANDLING LYX 55 MIN .................... 990 KR
Ansikte och rygg. Vi börjar med en avslappnande rygg- 
massage. Sedan är det ansiktets tur med rengöring, peeling, 
ansiktsmask efter behov, serum, dagkräm och ögonkräm.

TOPP TILL TÅ-BEHANDLING 75 MIN ................ 1195 KR
En härlig avslappnande SPA-massage. En mjuk och skön 
helkroppsmassage som avslutas med en för dig anpassad 
ansiktsbehandling.  

Behandlingsspecial
Kom på någon av våra behandlingar före  
kl. 15.00 och få 100 kr rabatt/behandling*. 

 
*Gäller v.2–51 2020. Gäller ej färgning/plock  

av fransar, bryn eller fransförlängning.

E R B J U D A N D E

FUKTBOMB MED PEEL OFF-MASK 25 MIN ........ 550 KR
Passar särskilt bra för torr hy och hud i behov av extra fukt. 
Rengöring, peeling, en intensiv peel off-mask som fräschar 
upp och tillför massor av fukt. Huden känns fantastiskt mjuk 
efter behandlingen som avslutas med morotsolja och en  
intensiv fuktkräm.

QUICK-FIX AHA PENSLING 25 MIN .................... 550 KR
För dig som önskar en snabb uppfräschning och massor av 
fukt! Behandling med AHA-syra balanserar talgproduktionen, 
ökar cirkulationen, stimulerar cellförnyelse, påskyndar  
läkning, reducerar ärrbildning, ökar hudens förmåga att 
binda fukt och stärker hudens immunförsvar. Bra vid acne, 
solskadad hud, pigmentförändringar och rynkor. Rengöring, 
enzympeelingmask, AHA-pensling och vitaminmask  
som avslutning.



ögon

fransförlängning

FÄRGNING AV FRANSAR ..................................... 250 KR

FÄRGNING AV BRYN ............................................ 295 KR
Inklusive plock av bryn.

FÄRGNING AV BRYN OCH FRANSAR ................. 395 KR
Inklusive plock av bryn.

KOMBINATIONSBEHANDLING ............................ 250 KR
Fransar och bryn i kombination med annan behandling.  
Enbart fransar eller bryn, 200 kr.

EYELASH-LIFT ...................................................... 795 KR
Inklusive färgning av fransar och brynplock vid behov.  
En skonsam behandling som böjer dina naturliga fransar. 
Fransarna blir fylligare och får ett fint lyft som håller  
i ca 4 veckor.

NYA FRANSAR ...................................................... 850 KR
Helt set. Singel och/eller flatlash

PÅFYLLNAD AV FRANSAR .................................. 450 KR
Bör göras inom 3–4 veckor

BORTTAGNING AV FRANSAR.............................. 250 KR

vaxning

HELA BEN .............................................................. 595 KR
HALVA BEN ........................................................... 395 KR

Håren måste vara mellan 0,5–1 cm långa för ett bra resultat. 
Huden får inte vara solbränd eller på annat sätt skadad/ 
känslig. 24 timmar efter din behandling får du inte sola, 
bada, basta, träna eller använda bodylotion.

spa-afterski 
Kom hit och njut i vår relax avdelning efter en dag ute  

i backar och spår. Vår terapeut guidar dig genom en ansikts-
behandling du själv utför: rengöring, peeling och sheetmask. 
Avslutas med en vårdande fuktkräm. Frukt, ett glas bubbel, 

badrock och tofflor ingår. Samt tillgång till pool,  
ångbastu, bastu och avsvalkningspool.

Onsdagar och fredagar kl. 15.00–16.00
Förbokas en dag innan. Max 8 personer.

PRIS 450 KR

morgon-spa 
En underbar start på dagen som du inleder med en  

fantastisk frukost från vår buffé. Sedan fortsätter du med en 
avkopplande stund i vår relax-avdelning med tillgång till 

pool, ångbastu, bastu eller varför inte ett uppfriskande  
dopp i avsvalkningspoolen? 

Frukost och entré till vår relaxavdelning ingår i priset, alla 
dagar från kl. 08.00–10.00. Förbokas en dag innan.  

Max 8 personer.

PRIS 395 KR

brudmakeup 
Kom och bli ompysslad hos oss inför din stora dag, själv eller 

tillsammans med dina brudtärnor. Komplett makeup efter 
önskemål. Konsultation för bästa resultat dagen innan och 

ett glas bubbel ingår i priset. 

Förbokas minst en vecka innan. Max 5 personer.

PRIS FRÅN 1200 KR

Den perfekta gåvan
Köp ett presentkort till någon du bryr dig om. 

Finns att köpa i receptionen.

P R E S E N T K O R T



BOKA BEHANDLING
För företag, grupper eller andra evenemang kan vi  

sätta ihop ett paket av mysiga SPA-inspirerade aktiviteter  
på Pernilla Wiberg Hotel eller i närområdet.

info@pernillawiberghotel.se
tel. 0253-59 30 65


