LeeLavadee AB Thai Massage & Spa

Vi använder olika typer av varma och kalla oljor samt krämer med och utan lukt.
Olje Massage

60 minuter
400 kr
120 minuter
750 kr
En mjuk massage med varm olja som är avstressande och avslappnande för ömma muskler.
Thai Traditionell Massage utan olja

60 minuter
400 kr
120 minuter
750 kr
Thaimassage med tryck, stretchning och tänjning för att öka blodflödet i dina muskler.
Massören använder förutom sina händer, även underarmar, ben och fötter.
Sport Massage

60 minuter
450 kr
120 minuter
800 kr
Hårdare mixad Thai massageform med varm olja. Den är mycket bra för ömma muskler
samt stimulerar blodcirkulationen och ger kroppen ny energi.

Aroma Terapi Massage Mjuk

60 minuter
120 minuter
En mjuk och avslappnande massage med varm olja och krämblandning som har
en förmåga att läka och mildra stress och spändhet.

450 kr
800 kr

Kropp Skrubbning
30 minuter
450 kr
Avlägsnar gammal hud och gynnar återskapande av ny frisk hud. Behandlingen rengör och
höjer din huds förmåga att tillgodose näring. Din kropp får uppleva en känsla av svalka och
välbehag.
Rygg och axlar

30 minuter
60 minuter
Massage för öm rygg och axlar, som även stimulerar blodcirkulationen.

250 kr
450 kr

Ansikts Massage (Medel)
60 minuter
450 kr
En djupverkande och rengörande ansiktsmask med naturliga oljor och krämer. Avslutas med
en avslappnande massage för huvud och ansikte med lymfdränering och hårbotten massage.
Fot Massage

30 minuter
250 kr
60 minuter
450 kr
En skön olje- och krämmassage för dina trötta fötter. Massören använder förutom sina händer,
fingrar och en speciell pinne för att punktvis trycka på fötternas olika reflexzoner.
Svensk massage

60 minuter
120 minuter
Massagen stärker musklerna med stimulans av nerv- och muskelsystemet.
Metoden används ofta i idrottssammanhang för att förebygga muskelskador.
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