LeeLavadee Thai Massage & Spa Special
Örtmassage

60 minuter
120 minuter

450 kr
800 kr

Varm örtmassage är en terapeutisk behandling som man behandlar efter en
oljemassage. Massage med varma örtknyten som innehåller Thailändska örter t.ex. citrongräs, ingefära och limeblad.
Thailändska örter är kända för att ge lindring vid olika åkommor t.ex. svullnader, inflammationer, reumatism, och ischias.
Bindväven mjukas också upp ordentligt vid denna typ av massage. Behandlingen börjar med oljemassage även den
innehåller också Thailändska örter. Denna olja är baserad på oliv- och mandelolja. Därefter pressar ångade/upphettade
örtknyten dina muskler, leder och bindväven på djupet.

Hot Stone (Varma stenar massage)

60 minuter
120 minuter

450 kr
800 kr

Hot Stone massage bygger på en flera tusen år gammal orientalisk filosofi med
härstamning från antika Kina och Indien. Hot-Stone Massage är en mycket massagemetod som ger en total känsla av
välbefinnande. Massagebehandling utförs med varma, lena lavastenar tillsammans med väldoftande aromatiska oljor.
Stenarna som används värms upp i vattenbad och placeras noggrant ut på viktiga punkter på kroppen. Man ligger skönt
och behagligt medan massören arbetar med stenarna för att göra kroppen mjuk och avslappnad. Värmen från stenarna och
oljornas dofter ger en total avslappning. Man ligger ner avklädd men täckt av en handduk samt masseras och stryks med
uppvärmda lavastenar från fötterna ända upp till huvudet. Vi avråder dig som har någon skada, där är denna
massagemetod olämplig

Huvudmassage

30 minuter
60 minuter

250 kr
450 kr

Huvudmassage består av en mjuk massage av hårbotten och ansikte

Slimming massage

Skin Young foot, (en form av fotvård)

30 minuter
60 minuter

60 minuter

550 kr
900 kr

450 kr

Fotvård där man först tvättar fötterna, sedan avlägsnas gammal torr hud och som avslut med en skön olje- och
krämmassage. (En form av fotvård man använder mjukgörande krämer ej skärande verktyg)
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