
Ansiktsbehandlingar
Secrets de Sothys, total lyxbehandling 120 min
I denna mest prestigefulla behandling får du njuta av de bästa ingredi-
enser, de mest ultimata massagetekniker, en resa i djupaste avkoppling 
och lyx. Behandlingen börjar med en avkopplande helkroppsmassage 
med aromaterapi som påverkar dina lyckoendorfiner. Behandlingen 
verkar humörshöjande och fortsätter med en anti-age ansiktsbehandling 
av högsta klass. Ansiktsmassage, fotmassage, handmassage ingår i 
behandlingen som avslutas med en lätt makeup. 

Pris 1995:-

C Collagene Hyaluronique Anti-Age treatment 75 min
Cosmeceutical anti-age behandling. Den ultimata och mest kompletta av 
behandlingar mot åldrande. Hudanalys som talar om vilken ålder huden 
befinner sig i och därefter skräddarsys behandlingen efter behov och 
ålder. I behandlingen ingår rynkkorrigering, anti-age massage, lyft och 
förbättring av elastin och kollagenvävnad. 

Pris 1195:-

C Hydradvance treatment 75 min
Cosmeceutical behandling för verkligt fuktfattig hud eller mycket torr 
hud. Unik fuktbombbehandling som börjar med en lätt ryggmassage, 
följt av akupressurmassage för nacke och ansikte. Efter en vecka är 
hudens fuktighetsnivå fortfarande förbättrad med 34 %. 
En lyxbehandling för alla människor i alla åldrar, alla hudtyper även fet.  

Pris 1195:-

Energizing Intensive Treatment with Siberian Ginseng 75 min
Denna djuprengörande ansiktsbehandling ger huden ett helt nytt ljus 
och bygger upp motståndskraften med hjälp av Sibirisk Ginseng. 
I behandlingen ingår portömning, energimassage, 
avslappningsmassage. 
Behandlingen är till för alla hudtyper och åldrar och har inga 
kontraindikationer. 

Pris 1195:-

C Resurfacing Peeling treatment 75 min
Medicinskt inspirerad djuprengörande och slipande behandling. 
Behandlingen är till för dig som vill ha en ren och klar hud, ta bort 
orenheter och få ett nytt exceptionellt lyster och liv i huden. Genom att 
slipa huden med kemisk peeling blir huden jämn och slät. Det perfekta 
behandlingen för dig som har glåmig-, trött-, grova porer, fet med 
orenheter och vill ha en riktig “storstädning”. I behandlingen ingår 
mineralpeeling, aha-slipning, djuprengöring, portömning, massage och 
syresättande mask. Huden kan andas igen. 

Pris 1195:-

Proffessional Correcting treatment 60 min
Acnebehandling för dig med oren och problematiskt hud. 
Djuprengörande och anti-bakteriell behandling som gör huden riktigt ren. 
Behandlingen innehåller olika typer av kemisk peeling och borttagning 
av orenheter. En kraftfull behandling med ett fantastiskt resultat. 

Pris 995:-

Oxygenating seasonal treatment 45 min 
Syresättande ansiktsbehandling som följer hudens biorytm. 
På vinterhalvåret ges huden ett extra tillskott av mineraler och på 
sommarhalvåret aktiveras huden med vitaminer. Syresättningen av 
cellerna ökar cellmetabolismen och eliminerar slaggprodukter och gifter. 
Säsongsbehandlingen ger dig en gourmetupplevelse i doft och 
konsistens, en ljuvligt skön behandling som passar alla hudtyper. 
Huden blir klar, ren och får ett fantastiskt lyster.

Pris 795:-

Eye Contour Intensive Treatment 45 min
Fantastisk anti-ageing lyftande och dränerande ögonbehandling, med 
avkopplande dränerande massage som utförs med kylt porslin från 
Limouge. Häpnadsväckande resultat för trötta ögon, svullnader, jetlag 
och åldrande runt ögonpartiet.

Pris 795:-

Soothing professional treatment 45 min
Ansiktsbehandling för allergiker, känslig hud, eller röd hud med synliga 
kärl, eller för dig som är torr eller fuktfattig i huden.  
Behandlingen minskar hettningar och stickningar och ger huden en möj-
lighet att bygga upp och förstärka hudens immunförsvar på ett skonsamt 
sätt. Huden blir ordentligt återfuktad och smidig med hjälp av Thermal-
vattnet Marie Henriette från SPA i Belgien som är känt för dess 
hälsosamma effekt . Med hjälp av olika och spännande massagetekni-
ker lovar vi dig den ultima avkopplingen såväl för ansikte och själ. 
Allergitestade produkter.

Pris 795:-

Homme, Fundamental facial treatment 45 min
Herrarnas egen skräddarsydda ansiktsbehandling. Speciellt anpassade 
produkter till männens hud. Avkopplande skalp-, -nacke, -ansikte och 
decolletage massage. 
Huden blir ren, boostad av mineraler och ger ett perfekt resultat. 

Pris 795:-

Quick-fix facial treatment 30 minuter
En snabb uppfräschning för huden för dig som har lite tid men ändå 
behöver förnya din hud. Behandlingen innehåller rengöring, peeling, 
massage, ansiktsmask och avslutande crème.

Pris 595:-
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Till Clarion Arlandas gäster
När du bokar behandling via boka tid - knappen på www.skybeauty.se fyll då i “Clarion gäst” efter ditt namn. 

 
Då får du en liten gåva när du kommer till oss.



Kroppsbehandlingar
Signature Slimming treatment 75 min
Med hjälp av peeling, avslankande inpackning i värmefilt, skön dusch 
och i en riktigt tuff bindvävsmassage går vi till angrepp mot såväl fettcel-
ler som celluliter. En både skön och tuff behandling!

Pris 1190:-

Signature Firming treatment 75 min
En varm och behaglig behandling. Behandlingen rekommenderas för 
hud som förlorat sin elasticitet och spänst av ålder, efter snabb 
viktminskning eller graviditet. En skonsam kroppspeeling, djupgående 
massage på utsatta områden, inpackning i värmefilt och avslutande 
vård.  
En njutning för kropp och själ.

Pris 1190:-

Hanakasumi signaturbehandling 60 min
Hanakasumi - (Blomblad för vinden). 
Missa inte denna fantastiska japanska ritual med enzympeeling, lång 
fotakupressurmassage och väldoftande massage av varmt sheasmör, 
otrolig behandling för torr hud och för dig som vill ha en riktig upplevelse 
och avkoppling utöver det vanliga! 

Pris 1090:-

Ceremoni av Orienten signatur behandling 60 min
Orientalisk massage ceremoni är en aroma terapi behandling i en 
doftsymfoni av varma kryddor som muskot, apelsin, citron, kanel och 
ingefära. Behandlingen börjar med en ljuvligt lyxig aroma peeling. 
Efter en skön dusch börjar själva massageritualen med varma stenar 
som är knutna tillsammans med väldoftande kryddor och masseras med 
varm olja med mycket vitamin C. 

Pris 1090:-

100% Taylor made spa treatment 45 min
Skräddarsy din egen spabehandling i form av material och doft. Välj 
peeling, massagematerial och doft. Huden blir len och mjuk av socker 
& saltskrubben, efter en skön dusch får du en anpassad massage som 
passar dig.

Pris 795:-
 
Massage 100 % Skräddarsydd till dina behov
Vi anpassar alltid massagen efter dina 
önskemål. Du väljer massageprodukt, doft, och hur du vill ha din mas-
sage.
  
20 min 495:-
45 min 750:-
60 min 895:- 

Övriga behandlingar
Manikyr Express 30 min
Fina händer och naglar snabbt.  

Pris 595:-
 
Manikyr klassisk 45 min
En total manikyr där dina naglar filas, handbad, vård av nagelbanden, 
handmassage, lackering av naglar, avslutande vårdande handcreme. 

Pris 795:-

Shellac, permanent nagellack 
Prova då det otroligt populära konceptet med permanent nagellack som 
härdas under uvljus. Resultatet blir en extrem hållbarhet och 
fantastisk högglans utan repor eller flagning som håller i över 14 dagar 
med perfekt resultat.

595:- /30 min
795:- /45 min

Pedikyr express 30 min
Fina fötter och naglar snabbt.

Pris 595:- 

Pedikyr klassisk 45 min
En total pedikyr med fotskrubb, vård av naglar och nagelband. Slipning 
av förhårdnader, fotmassage, lackering av naglar, avslutande vårdande 
creme.  

Pris 795:- 

Hårborttagning med vax 30 min

Välj mellan:
Vaxning av underben
Vaxning av rygg
Vaxning av överläpp och haka.

Pris 495:-

Hårborttagning med vax 45 min
Vaxning av hela benen, tillägg för bikinilinje 300:-

Pris 795:-

Makeup- fest eller vardag tips och råd 30 min
Bli vacker till festen eller få en ny syn på hur du ska lägga makeup och 
vilka färger du passar i. Mascaran får du med dig hem. (Värde 315:-)

Pris 695:-
 
Bruds make-up 50 min
Om du ska gifta dig krävs extra noga makeup som håller hela dagen och 
kvällen. Du får med dig mascaran hem. (Värde 315:-).

Pris 995:-
 
Färga fransar och bryn samt plock 30 min
Du kan också välja moduler:
Färga bryn + plock, pris 350:-
Färga enbart fransar 300:-

Pris 495:-
 
Totalt ny ögonlook! Eye Contour Intensive 
treatment + färga fransar, bryn och plock 60 min
Genom att kombinera ögonlyft behandling med att färga fransar och bryn 
och skulptera 
ögonbrynen ger detta ett helt nytt utseende.

Pris 995:-
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Projekt rent vatten

När du tar en behandling eller sparitual som är markerat med blått i vår 
meny och/eller köper produkter från serien SPA av Sothys produkter bidrar 
du till projektet Rent Vatten Vän, där vi tillsammans hjälper till att finansiera 
vattentankar i Afrika för barn och föräldrar utan vatten. SPA betyder hälsa 
genom vatten på latin och vi anser att rent vatten borde vara en mänsklig 
rättighet som tillhör alla. Genom ditt bidrag får barnen hjälp till ett bättre 
och hälsosammare liv. Mer information kan du hitta på www.esperlind.se

Vi tackar dig för att du bidrar 

Med vänliga hälsningar Sky Beauty i samarbete med Sothys-Paris.

Välkommen till Sky Beauty 


