Elevbehandlingar
på SPA-utbildningen

Här kan du boka din tid
Bokning kan endast göras per telefon

08-54 54 59 00
En bokning är bindande. Avbokning senare än 48 timmar
innan behandlingstillfället debiteras fullt pris.

När eleverna praktiserar SPA-behandlingar
ges ej behandlingar vid:
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Axelsons Institute
Gästrikegatan 10
113 82 STOCKHOLM
08-54 54 59 00
axelsons.se
info@axelsons.se

sep 2019

feber
cancer
epilepsi
blodpropp
hjärtproblem
om du äter penicillin/antibiotika
smittsamma hudåkommor
akuta inflammationer/infektioner
graviditet (förutom Spa-massage,
aromainpackning och klassisk massage)
y samt se under respektive behandling

Våra elever erbjuder dig en möjlighet
att prova på olika kroppsinpackningar,
klassisk massage samt vår härliga och
avstressande spa-massage till ett
förmånligt pris. Våra SPA-terapeuter
utbildas i samarbete med Maria
Åkerberg. Välkommen.
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SPA-massage

Slimming – alginpackning

En mjuk och härligt avstressande helkroppsmassage med en aromaolja. Ger skön avslappning och
fukt till huden.
*Rekommenderas ej vid: se fotnot.

En varm helkroppsinpackning, med näringsrika
alger som har en avgiftande och utrensande effekt. Behandlingen föregås av en kroppspeeling
som avlägsnar gamla hudceller och banar väg för
alginpackningen. Peelingen tvättas av med en
varm handduk. Behandlingen inkluderar även en
ansiktsrengöring, ansiktsmask och en avstressande
ansiktsmassage med akupressur. Avslutas med en
mjukgörande bodylotion *Rekommenderas ej vid:
sköldkörtelproblem, struma samt se fotnot.

Ca 55 min ..................................................... 420:-

Exklusiv SPA- och skalpmassage
En skön peeling för hela kroppen som avlägsnar
gamla hudceller och gör huden mjuk och len.
Därefter får du en SPAmassage med en kroppsbalm som blandas med en aromaolja. Behandlingen
avslutas med hårbottenmassage, ansiktsrengöring,
ansiktsmask och ansiktsmassage med akupressur.
*Rekommenderas ej vid: se fotnot.
Ca 1 tim 50 min ............................................ 650:-

Lerinpackning och application
En varm helkroppsinpackning med mineralrik lera.
Välgörande för stela leder, trötta muskler, akneproblem och dålig blodcirkulation. Även ansiktsrengöring, lermask och en avstressande ansiktsmassage
med akupressur ingår. Behandlingen avslutas med en
bodylotion blandad med en aromaolja som appliceras
på kroppen.
*Rekommenderas ej vid: se fotnot.
Ca 55 min ..................................................... 350:-

Aromainpackning

Inleds med en upppiggande saltpeeling som tvättas av med varm
handduk. Sen följer en mjukgörande inpackning i
kroppsbalm, som blandas med en aromaolja. Med
terapeuten väljer du mellan olika aromaoljor, som
alla innehåller naturliga växtextrakt. Behandlingen
inkluderar även en ansiktsrengöring, ansiktsmask
och avstressande ansiktsmassage med akupressur.
*Rekommenderas ej vid: se fotnot.
Ca 55 min ..................................................... 350:-

Ca 55 min ..................................................... 400:-

Kroppsmassage med välgörande oljor Den svenska klassiska massagen är världsberömd. Genom knådningar, glidningar
och tryck löser massagen upp spänningar och ger en
behaglig och skön avslappning. Regelbunden massage håller borta trötthet och smärta i axlar, rygg och
nacke. Du känner dig lugnare, mjukare och rörligare.
Ca 55 min ..................................................... 420:-

Energikur

En uppiggande saltpeeling för hela
kroppen, som tvättas av med en varm handduk.
Därefter får du en halvkropps SPA-massage, där du
själv väljer fram eller baksida.
*Rekommenderas ej vid: se fotnot.
Ca 55 min ..................................................... 350:-

Exklusiv Slimming/detoxkur
+ spa-massage
En varm helkroppsinpackning med näringsrika
alger, de har en avgiftande och utrensande effekt.
Den börjar med en kroppspeeling som avlägsnar
gamla hudceller och banar väg för algerna. Peelingen tvättas av med varm handduk. I behandlingen
ingår ansiktsrengöring, ansiktsmask och avstressande ansiktsmassage med akupressur. Därefter en
skön helkroppsmassage med en härlig bodylotion
och en aromaolja. *Rekommenderas ej vid: se fotnot.
Ca 1 tim 50 min ........................................... 700:-

Dubbelbehandlingar

INFÖR DITT BESÖK HOS OSS
Våra behandlingar utförs av elever
under handledning av lärare
y Vi ber dig att vara på plats 10 min innan inbokad
behandlingstid. Om du kommer för sent kan din
behandling gå till en annan kund, oavsett om behandlingen är förbetald. Vänligen ta av eventuella
smycken innan behandlingen börjar.
y Behandlingarna utförs av både manliga och
kvinnliga elever.
y Eventuell av- och ombokning måste ske senast
48 timmar före bokad behandling annars utgår
full debitering.

Kombinera en lera, aromainpackning med
massage som är 55 min lång.
Ca 1 tim 50 min ............................................ 650:-

y Åldersgräns för behandlingar:
– SPA-massage 8 år
– övriga behandlingar 16 år.

* När eleverna praktiserar på skolan ges ej behandlingar vid: feber, cancer, epilepsi, blodpropp, graviditet
(förutom spa-massage, aromainpackning och klassisk
massage), hjärtproblem, om du äter penicillin/antibiotika, smittsamma hudåkommor, akuta inflammationer/infektioner, samt se under resp. behandling.

DATUM
September: 16, 19, 20, 23, 26, 27
Oktober: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21,
25, 28
Med reservation för ändringar.

Hot stone massage
En härlig behandling där terapeuten använder
sig av varma lavastenar och olja. Deras värmande
effekt förstärker och fördjupar massagens förmåga
att reducera spänningar och stress och på så sätt
återställa balansen hos individen. Ger en känsla av
totalt kroppsligt välbefinnande.
*Rekommenderas ej vid: se fotnot.
Ca 80 min ...................................................

600:-

Vägbeskrivning

Vi finns på Gästrikegatan 10
T-bana St Eriksplan

Vi säljer presentkort

