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Behandlingar

Helkroppsmassage

Individanpassad massage som förebygger och lindrar värk, minskar stress, påskyn-
dar läkning och återhämtning, ökar blodcirkulation och stärker immunförsvaret. Från 
en rogivande spamassage till en kraftfull klassisk svensk massage eller både och. Vi 
skräddarsyr denna behandling efter dina behov.

60 min  1850 SEK / 90 min 2350 SEK

Zonterapi

Zonterapi är en fotmassage som stimulerar cirkulationen genom hela kroppen. Det 
leder till ett ökat välmående och hjälper kroppen att slappna av och ta hand om 
problemområden t.ex lindra ryggont, magproblem och sömnsvårigheter. Zonterapi 
stärker också immunförsvaret, avlägsnar slaggprodukter och balanserar hela krop-
pen. Öronakupunktur används för att förstärka behandlingen.

60 min 1 590 SEK

Vaxning

Ansikte 15 min 500 SEK

Ben 60 min 1500 SEK

Ben halva 30 min 1000 SEK

Bikinilinje 15 min 700 SEK

Fransar och bryn

Form och färg av bryn och fransar 30 min 750 SEK

Lash lift 60 min 1000 SEK

Lash lift och färg av fransar 90 min 1300 SEK

Behandlingar

I våra behandlingar ser vi helheten av din hälsa. Varje individ är unik och huden har 
olika behov. Vi anpassar därför behandlingar och ger rådgivning efter personliga 
behov och önskemål. I våra behandlingar fokuserar vi på att släppa på spänningar, 
rena och heala för att ditt bästa ska komma ut. 

Kropp

I våra kroppsbehandlingar kombinerar vi olika tekniker tillsammans med härliga 
produkter för att både ge dig resultat av vår långa erfarenhet samt en njutbar 
upplevelse. Ett härligt utbud som är välgörande för både kropp och själ. 

Ansikte

På Hotel Diplomat jobbar professionella hudterapeuter, med många års 
erfarenhet. Vi har en holistisk grundsyn och arbetar hälsoinriktat för att kunna råda 
dig till hur du bäst tar hand om dig själv och din hy, inifrån och ut. Vi är specialister 
på hud och hälsa- och i alla behandlingar utgår vi från helheten, hela dig. 



Ansikte

PRX-T33 behandlling

En nålfri hudföryngrande behandling som ger ett snabbt och tydligt resultat, utan 
sidoeffekter.. Behandlingen reducerar rynkor, förbättrar elasticitet, tar bort pigmente-
ringar, jämnar ut ojämn struktur och ärrbildningar. Behandlingen görs med fördel som 
kur och då till ett reducerat pris.

Ansikte 45 min 2200 SEK 

Ansikte och hals 45 min 2900 SEK 

Ansikte, hals och dekolletage 60 min 3500 SEK

Hals 30 min 1700 SEK 

Händer 30 min 1500 SEK

Lymfmassage / Ansiktsmassage

Lugn ansiktsmassage som med hjälp av lätta, pumpande rörelser ökar cirkulationen, 
dämpar svullnader, och transporterar bort slaggprodukter. En avslappnad behand-
ling som ger en rening på djupet och ett naturligt lyft.

45 min 1150 SEK

Fuktboost behandling

Efter en rengöring i ånga tillförs specifikt utvalda fuktkoncentrat genom en avkopplan-
de ansiktsmassage. En kraftig fuktboost som passar extra bra under vinterhalvåret 
och ger ett direkt glow.

30 min 950 SEK

Cryobehandling

Cryobehandling är en frysning av vävnad. I behandlingen avlägsnas hudförändringar 
som t.ex hudvårtor, bindvävsknutor, mollusker, åldersvårtor, pigmentförändringar och 
solskador. Vid fler, pris enligt överenskommelse.

1 hudförändringar 500 SEK

2 hudförändringar 800 SEK

3 hudförändringar 900 SEK 

Ansikte

Hudkonsultation

Under konsultationen får du veta vilken hudtyp du har, vilken typ av behandling samt 
vilka produkter som passar bäst för dig, samt råd kring hudvård, kost och hälsa. 
Huden är en spegel av hur kroppen mår på insidan och hur den tas hand om på 
utsidan. Vid bokning av behandling eller köp av produkt dras kostnaden för 
konsultationen av.

15 min 500 SEK

Klassisk ansiktsbehandling

Behandlingen inleds med en hudanalys där hyns nuvarande kondition och problem-
grad bestäms. Eftersom behandlingen anpassas efter dagskondition varierar den 
från gång till gång och årstid. Huden förbereds för portömning, antingen genom 
syror, enzymer eller en peelingkräm som masseras in. Därefter tillförs olika närings- 
koncentrat för att balansera de problem som finns alternativt återfukta, läka eller lug-
na huden. Formning av ögonbryn, en avslappnande ansiktsmassage eller en mer 
utrensande lymfdränage följer. En ansiktsmask lugnar huden, sluter porerna och ger 
direkt en fin lyster. Vi anpassar behandlingen efter varje hudtyp, vi jobbar såväl med 
hudföryngring som exem, psoriasis och acne.

60 min 1690 SEK

90 min 1990 SEK

Dermapen behandling

En behandling som på ett naturligt sätt ökar hudens kollagentillväxt samt förbättrar 
hudens struktur och kondition. Med upp till 1.300 fina nålstick per sekund passar 
microneedling för föryngring av ansikte, hals och dekolletage. Behandlingen rekom-
menderas även för acne, ärr, milier, pigmenteringar, keratosis pilares och brännska-
dor. Behandlingen görs med fördel som kur till reducerat pris.

Ansikte 60 min 1900 SEK

Ansikte, hals 60 min 2700 SEK

Ansikte, hals, dekolletage 75 min 3400 SEK


