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The Face Treatment 
–både för kvinnor och män

Dermalogicas ansiktsbehandlingar är lika unika varje gång.
Genom Face Mapping anpassas ansiktsbehandlingen just 
till din hud! Med hjälp av de rekommendationer du får av 
din hudterapeut kan du välja hur lång behandling som skulle  
passa just för dig. Våra ansiktsbehandlingar finns i intervallet 60-90  
minuter. 

Ansiktsbehandlingen inkluderar alltid en grundrengöring, hudana-
lys, peeling, individuella högaktiva serum och mask, samt en skön 
massage av axelpartiet.

Behandlingen kompletteras med 1-3 olika tillval. Dessa tillval fo-
kuseras på olika delar av kroppen, bland annat som stresslindring, 
muskelavspänning eller liknande.

60 min. (1 tillval) 59,-  SEK 590,-
75 min. (2 tillval) 69,-  SEK 690,-
90 min. (3 tillval) 79,-  SEK 790,-

Ansiktsbehandl ingar

Behandlingstillval:
Djuprengöring (Porrengöring) • Akupressur massage • Klassisk  
ansiktsmassage • Hårbottenmassage • Hand- och armmassage   
Fotmassage • Iontofores (maskinell) – absorberar högaktiva serum  
djupare i huden • Högfrekvensbehandling (maskinell) –desinficerar 
och lugnar ner t.ex. acneinflammation.

Bästa resultat uppnås med en serie av behandlingar

Önskar du en kortare och enklare ansiktsbehandling,  
se mjuk & len express på sid 4.
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I samband med annan behandling  
kan du även boka:
Milieborttagning, 10 min. 10,-
Brynfärgning samt formning  18,-
Fransfärgning  18,-
Bryn- och fransfärgning samt formning av bryn 28,-
Formning av bryn  12,-
Snabbmanikyr, 25 min. 29,-
Lackning av naglar (t.ex fransk manikyrlackning) 10,-
Ögonbehandling ”revitalising eye rescue”  20,- 
Kroppspeeling, 25 min.  36,-
Vill du ha någon av dessa tjänster utan annan 
behandling tillkommer 10,- på priset.
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Mjuk & Len Express
Snabb uppfriskning av ansiktet. Inkluderar rengöring, analys, pe-

eling och mask. När masken är applicerad görs en skön massage av 
decoltage och skalp.

45 min 48,-  SEK 480,-

Sonoscrub – ultraljudspeeling
En smärtfri djuprengöring med ultraljudspeeling. Hudanalys, porren-

göring, absorbering av högaktiva serum med Iontofores. Medan masken  
verkar ges en skön axelmassage. Behandlingen avslutas med  
vårdande produkter.

75 min. 68,-  SEK 680,-

Thermal touch behandlingar
Få tillbaka lyster och mjukhet, idealisk som tillval eller enskild  

behandling. Peeling, massage och inpackning ingår.

Hals- och decolletage, 25 min. 38,-  SEK 380,-
Ben och fot, 25 min. 38,-  SEK 380,-
Hand och arm 25 min. 38,-  SEK 380,-
Rygg och nacke, 25 min. 38,-  SEK 380,-
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Ögonfransar och ögonbryn
Färgning av ögonfransar och ögonbryn samt 
formning av ögonbryn, ca 30 min.  38,- SEK 380,-
Ögonfranspermanent 
45 min  44,- SEK 440,-

Franspaket
Ögonfranspermanent med färgning av ögonbryn och fransar samt 
formning av ögonbryn
75 min.  68,- SEK 680,-
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Bad- & Relaxupplevelse (5–15 pers.)

• Fri tillgång till vår relaxavdelning
 med bubbelpool, ångbastu m.m.
• Fri tillgång till övriga bassänger
 i Mariebad
• Njut av exotiska frukter
• Chokladfondue
• Hud- och kroppsvårdsbar
 Gör din egen ansikts och hudvårds- 
 behandling med högklassiga produkter 
 från Dermalogica med instruktioner av en  
 terapeut.
• Vi myser till relaxen med levande ljus och 
 avkopplande musik.
• Kort massage, 10 min.

Pris:

2 timmar/pers. 48,-* SEK 480,-
3 timmar/pers. 58,-* SEK 580,-

Vi har specialkomponerade paket med bad, relax, exotiska frukter 
och drycker för 5–15 personer. Här ser du ett litet urval av vad vi 
kan erbjuda. Har du andra önskemål, kontakta oss så kan vi skräd-
darsy en lösning för just dina behov. Varför inte arrangera nästa 
personalfest, svensexa eller möhippa hos oss? Begär offert!

Du kan även hyra  
enbart relaxen
samt komplettera med enskilda behandlingar.  
Minimiantal: 3 personer.

Pris: 2 timmar /pers. 12,- SEK 120,- 
Pris: 3 timmar/pers. 18,- SEK 180,-

Samla dina vänner till en lyxig kväll i skönhetens tecken!
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Bad-, Relax (5–15 pers.)

– exotiska frukter & drycker
• Fri tillgång till vår relaxavdelning
 med bubbelpool, ångbastu m.m.
• Fri tillgång till övriga bassänger
 i Mariebad
• Njut av exotiska frukter och drycker
• Vi myser till relaxen med levande ljus 
 och avkopplande musik.
• Komplettera gärna med en 25 min.
 behandling.

Pris: 

2 timmar pers. 28,-* SEK 280,-
3 timmar pers. 35,-* SEK 350,-

Komplettera gärna med enskilda behandlingar, t.ex:
Kort ansiktsbehandling • Spa-manikyr eller pedikyr • Fotmassage • Hand- och armmassage • 
Hand- och skalpmassage • Ryggmassage • Ansikts- och axelmassage 
ENDAST I SAMBAND MED RELAXEN

Pris per behandling (minimum 5 pers): 29,-/pers  SEK 290,-/pers

Kort massage  10 min 19,-/pers  SEK 190,-/pers

*) minimum 5 personer

Samla dina vänner till en lyxig kväll i skönhetens tecken!
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The Body Treatment
Den här unika kroppsbehandlingen gör att du känner dig av-

slappnad, fräsch och behaglig efteråt. Njut av kroppspeeling 
med salt från Döda havet, lättavslappnande kroppsmassage  
samt en individuellt anpassad kroppsinpackning. Som avslut-
ning utförs Dermalogicas stressreducerande skalpmassage samt  
applicering av vårdande produkter.

2 tim. 128,-  SEK 1.280,-

Kroppsbehandl ingar

Hydroactive Mineral Salt Scrub
Återfå lyster och mjukhet med denna kroppspeeling. Havssalt  

mixat med väldoftande och mjukgörande aromaoljor ger fukt och gör  
huden baby-len. Behandlingen avslutas med att terapeuten masserar 
in vårdande produkter av bästa kvalitet.

50 min. 58,-  SEK 580,-

Mjuk & Len helkropp
En behandling som ger både din kropp och din själ ny energi 

och lyster med bland annat bodyscrub, aromabad, lerinpackning,  
ansiktsrengöring, ansiktsmask samt avslutande massage med  
vårdande produkter.

2 tim. 123,-  SEK 1.230,-

Bodyscrub helkroppsmassage
Behandlingen inleds med en bodyscrub som gör din 

hy mjuk och len igen. Därefter följer en avslappnande  
helkroppsmassage med aromatiska oljor samt en lyxig fuktgivande 
kräm. Denna behandling rekommenderas speciellt för dig som behö-
ver och längtar efter att få varva ner från ett stressigt vardagstempo.

90 min. 88,-  SEK 880,-

Kroppsinpackning
Behandlingen påbörjas med torrborstning. Välj mellan en  

lugnande och återfuktande kroppsinpackning med värmande  
näringsrika växtoljor, lugnande örtextrakt och välgörande aromaoljor 
eller en djuprengörande alg- och lerinpackning som ökar utrensning-
en av slaggprodukter i kroppen. Under inpackningen ges en behaglig 
skalpmassage. Behandlingen avslutas med att terapeuten masserar 
in vårdande produkter av bästa kvalitet.

50 min. 59,-  SEK 590,-
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Aromatisk halvkroppmassage
T.ex. rygg, nacke, axlar och armar.

25 min. 35,-  SEK 350,-
50 min. 48,-  SEK 480,-

Aromatisk helkroppmassage
T.ex. rygg, nacke, axlar, armar, händer, ben, fötter och skalp.

75 min. 68,-  SEK 680,-

Fuktgivande eller rengörande  
ryggbehandling

Inkluderar rengöring, peeling, porrengöring eller massage. Behand-
lingen avslutas med lämplig mask samt vårdande produkter.

60 min. 58,-  SEK 580,-
Bästa resultat uppnås med en serie av behandlingar

Aromatiskt bad – går utmärkt att  
kombinera med andra behandlingar

Med masserande vattenstrålar i enskilt rum. Välj mellan avslapp-
nande eller utrensande och cirkulationsökande bad. Fruktfat och 
dryck serveras intill.

20 min. 35,-  SEK 350,-
I samband med annan behandling 25,-  SEK 250,-

Hydroterapi  (Kurbad)

Massage
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The Ultimate Spa Experience
Den unika topp-tå behandlingen är en total upplevelse för hud, 

kropp och själ! Den svåråtkomliga ryggen får extra uppmärksamhet 
i form av exfoliering med salt från Döda havet, aromamassage och 
djuprengörande mask. Ben och fötter torrborstas och masseras. Som 
avslutning utförs The Face Treatment – basbehandling för ansiktet, 
samt avkopplande skalpmassage.

2 tim. 118,-  SEK 1.180,-

Women’s De Luxe
Lyxbehandling för henne. Två avkopplande timmar med bl.a.  

aromatisk ryggmassage, ansiktsbehandling samt färgning av ögon-
fransar och bryn.

2 tim. 98,-  SEK 980,-

Gentlemen’s De Luxe
Lyxbehandling för honom. Två avslappnande och välgörande tim-

mar med bl.a. helkroppsmassage med avslutande ansiktsbehandling 
samt en härlig massage av ansiktet och skalpen.

2 tim. 98,-  SEK 980,-

Spa-paket  och lyxbehandl ingar
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Depilation med varmvax 
Halva ben, 30 min 36,-  SEK 360,-
Hela ben, 45 min.  48,-  SEK 480,-
Rygg, 45 min. 48,-  SEK 480,-
Under armar, 15 min * 18,-  SEK 180,-
Brasiliansk vaxning, 60 min. 58,-  SEK 580,-
Bikinilinje, 20 min. * 26,-  SEK 260,-
Överläpp, haka 15 min * 18,-  SEK 180,-
*) I samband med annan behandling. I annat fall tillkommer 10,-
För överstigande tid tillkommer 5,- per 10 min. tilläggstid.

Pedikyr – fotvård
Komplett fotvård med uppmjukande fotbad, klippning, filning, 

nagelvård, borttagning av förhårdnader samt avslutande massage. 
Lackning av naglar, tillägg 10 euro.

60 min. 52,-  SEK 520,-

Manikyr – handvård
Formning av naglarna, vård av nagelbanden, handmassage och   

naturell lack. Fransk lackning (el. liknande) av naglar, tillägg  
10 euro.

50 min. 45,-  SEK 450,-

Make-up
Vi erbjuder dags-, kvälls- och brudmake-up. *Brudmake-up  

inkluderar även provsminkning vid ett separat tillfälle.

Dagsmake-up, ca 45 min. 45,- SEK 450,-
Kvällsmake-up, ca 60 min.  55,- SEK 550,-
*)Brudmake-up, ca 90 min. 85,- SEK 850,-

Pigga fötter
Fotbad, peeling, fot- och underbensmassage.

 

25 min. 38,-  SEK 380,-

Övr iga behandl ingar



Airbrush tanning

Pepparkaksbrun utan UV-strålning!
Ett jämnt och fint resultat uppnås när behandlingen  

utförs manuellt av en leg. kosmetolog.

Helkroppsbehandling
30 min. 35,-  SEK 350,-
Halvkroppsbehandling
20 min. 28,- SEK 280,-

Mjuk & Len, Kristina Holmström, Mariebads spa, AX-22100 MARIEHAMN. Vi erbjuder även speciallösningar och offert-
pris för möhippor el. dyl. Vid avbokning senare än 24 timmar före eller vid ”no show” debiteras 75% av priset. Priserna 
är i kraft från 1.11.2009 och tillsvidare. Reservation för prisändringar.

Presentkort säljs även i Mariebads reception
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Boka redan idag!  
Välkommen, önskar Kristina med personal!

Mariebad, vån. 2, tel. 19 747
mjukolen@aland.net • www.mjukolen.ax

Alla våra behandlingar utförs enbart  
med Dermalogicas produkter.

Besök även vår Skin Bar & Shop 
där vi säljer produkterna  för din  
hemmavård. Där kan du även få en  
hudanalys och prova produkterna på 
din hud samt köpa presentkort på sköna  
behandlingar och välgörande produkter.

Skin Bar & Shop, månd-fred: 16–18

Erbjudande! 
Kom 2 personer samtidigt:
Helkroppsbehandling
30 min. 49,-  SEK 490,-
Halvkroppsbehandling
20 min. 39,- SEK 390,-

Boka online på www.mjukolen.ax


