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BEHANDLINGAR OCH PRISER



QUICKBLISS-BEHANDLINGAR  
Fast and Fabulous, 20 min (ansikte)
En ansiktsbehandling som får dig att se helt 
”fab” ut. Du får njuta av rengöring, peeling, 
mask och ansiktskräm ur “Fabulous”-serien. 
Passar alla hudtyper.

Time to “Glow”, 20 min (ansikte)
En lysterframkallande behandling med 
“Triple oxygen”-serien. Där du får en 
“champagne”-mask och en kräm sprängfylld 
med vitamin C, som gör dig redo att “shine 
like a star”. 

“Youth” Can Do It, 20 min (ansikte)
En anti-age-behandling som vrider tiden 
tillbaka. Din hud får elasticitet och volym 
med produkter ur “The youth as we know 
it”-serien, samtidigt bekämpas fina linjer 
och rynkor. 

PRIS
20 min 349/645 kr
Gäller utan spaentré/med spaentré

BEST OF BLISS 
Fabulous Facial, 45 min 
Återfuktar din hud till max! Vi kombinerar 
rengöring, peeling och exfoliering med en 
avslutande klassisk ansiktsmassage.

True Youth Facial, 45 min
Bekämpar dina ålderstecken! Vi behandlar 
hudens fasthet, volym och återfuktning. 
Samtidigt som fina linjer och rynkor får sig 
en omgång! Behandlingen innehåller både 
en AHA-pensling samt en speciellt utformad 
ansiktsmassage för att ge ansiktet ett lyft.

Head to Glow, 75 min
2-1-behandling som väcker din hud till liv!

Behandlingen startar med en avslappnande 
kroppsmassage med aromatiska oljor som 
får din kropp att slappna av ordentligt. Vi 
fortsätter sedan med en hel “instant radi-
ance” ansiktsbehandling där din hud får en 
ultimat lyster med hjälp av C-vitamin. Till 
sist avslutar vi med skalp- och fotmassage. 
Upplev den ultimata avkopplingen!

Head Over “Peels”, 45 min
Säg farväl till din torra hud! En behandling 
som tar hand om hela din kropp från topp 
till tå. Njut sedan av en avslappnande och 
återfuktande massage med ett härligt body 
butter.

Instant Radiance Facial, 45 min 
C-vitaminbehandling som hjälper dig att 
uppnå den maximala lystern! I behandlingen 
ingår peeling, AHA-pensling och massage. 

Vi använder oss även av bliss berömda 
“champagne”-mask för att ge din hud ulti-
mat lyster och återfuktning.

PRIS 
45 min  890/1090 kr
75 min 1250/1450 kr
Priserna gäller mån-tors/fre-sön



OM OSS

SELMA CITYSPA
Det här är stället för dig som vill sippa på ett glas bubblor i en pool högt över 
takåsarna. Stället där du och dina vänner får en snygg början på en lyckad 
kväll. Stället du tackar gudarna för när det dyker upp en spontandejt och 
du bara måste ha en quick fix-behandling. Stället där du kan beställa lådor 
fyllda med himmelskt mathantverk. En harmonisk behandling är ju såklart 
något du kan njuta av på det här stället också. Det här är Selma CitySpa.



ANSIKTS - OCH KROPPSBEHANDLINGAR
Ansiktsbehandling, 45 eller 75 min
Avslappnande behandling med härliga och 
välgörande dofter, som anpassas efter din 
hudtyp. I behandlingen på 75 min ingår 
även en välkomstmassage, portömning och 
brynplock. Du får en mjuk och skön känsla 
och produkter som vårdar din hud hela dagen. 

Face Hydration, 25 min
En fuktgivande och vårdande ansiktskur 
med rengöring, peeling, mask och en härlig 
ansiktsmassage. Avslutar med en fuktgivande 
dagcréme.

Kroppsinpackning (relax), 75 min
En lyxig kroppsbehandling med peeling,
avstressande aromatisk massage och applic-
ering av mask över hela kroppen, som sedan 
sveps in i ett mjukt värmetäcke.

Lyxbehandling, 105 min
Massage, peeling, kurbad och kroppsinpackning.

Lyxbehandling 2, 105 min
Aromamassage, kroppspeeling och ansikts-
behandling.

Aromamassage, 25, 45 eller 75 min
Djupavslappnande kroppsmassage med aro-
matisk kroppsbalsam. Vid 25 min massage 
masseras rygg, axlar och nacke. Vid 45 min 
masseras hela kroppen förutom ansikte och 
fötter. Vid 75 min masseras hela kroppen.

Hot Stone, 45 eller 75 min
Massage med varma vulkanstenar och aro-
matiska dofter av lavendel och rosmarin. En 
behandling för att ge avslappning åt både 
kropp och själ. I behandlingen på 75 min 
ingår även lättare ansiktsbehandling med 
rengöring, akupressur med aromaessence 

och avslutande produkt, samt skalpmassage.

Klassisk massage, 25, 45 eller 75 min
Behandlande och djupgående massage som 
mjukar upp stela muskler och löser upp 
spänningar. 

GRAVIDMASSAGE
Massage för gravida, 25, 45 eller 75 min
En avslappnande massage med långa 
drag som motverkar spänningar som kan 
uppstå vid en graviditet. Specialanpassad 
kudde som gör att du kan ligga på mage. 
Behandlingen görs från fjärde gravid-
itetsmånaden.

Kroppsbehandling för gravida, 75 min
En härlig aromatisk behandling för blivande 
och nyblivna mammor med Decléors 
regenererande kroppsmask. Minskar och 

förebygger bristningar, ökar spänsten, 
tillför fukt och ger en stunds välbehövlig 
totalavkoppling. Behandlingen görs från 
fjärde graviditetsmånaden.

PRIS
25 min 650/850 kr
45 min 890/1090 kr
75 min 1250/1450 kr
105 min 1490/1990 kr
Priserna gäller mån-tors/fre-sön



NJUT AV VÅR UPPVÄRMDA POOL

PRESENTKORT
Hos oss kan du köpa presentkort på: 
dagspa, quick fix-behandlingar, våra 
längre behandlingar eller på en valfri 
summa och massa annat. Perfekt 
som en överraskning till någon du 
håller kär, “tack för hjälpen”-present, 
födelsedags- eller bröllopspresent. Det 
finns alltid ett tillfälle för en present!



DUOBEHANDLINGAR
Duo 4 hands, klassisk massage, 45 eller 
75 min
Djupgående massage som mjukar upp stela 
muskler och löser upp spänningar. I be-
handlingen på 45 min masseras hela kroppen 
utom ansikte och fötter. I behandlingen på 
75 min masseras hela kroppen.

PRIS
25 min 1300/1700 kr för två
45 min 1780/2180 kr för två
75 min 2500/2900 kr för två
Priserna gäller mån-tors/fre-sön

Duo kropp (kurbad), 45 min
En av er varvar ned i ett avslappnade kurbad 
medan den andra får en skön rygg- och 
nackmassage, sedan skiftar ni. (15 min kur-
badsmassage + 15 min massage per person).

Duo hand och fot, 75 min
Få lyster och en skön känsla i dina händer 
och fötter. I denna behandling får ni båda 
fotbad, peeling, inpackning och massage på 
händer och fötter.

Duo makeup, 75 min
Få inspiration och lär er vad som tar fram 
era bästa drag. Vi erbjuder dag-, kvälls- 
samt fest-makeup.

Duo manikyr, 75 min
Manikyr med filning, polering, lackning 
och en avslutande handmassage. Avslutas 
med parafindopp.

PRIS
45 min 1290/1590 kr för två
75 min 1690/1990 kr för två 
Priserna gäller mån-tors/fre-sön

ELISABETH ARDEN PRO-BEHANDLINGAR 
(görs endast under september-april)

Första bokningen av dessa Elisabeth Arden 
PRO-behandlingar tar alltid 45 min då vi 
utför hudanalys och kundkort.  

The Power-packed Lunchtime Peel, 25 min
En introduktionspeeling som balanserar 
huden och ger synbara resultat. Utformad 
för att exfoliera, återfukta samt ge direkt ly-
ster. Denna snabba lunchpeeling är fullprop-
pad med hudförbättrande egenskaper. 

High Definition Peel, 25 min
Förbered dig på att imponeras av hudens 
nya spänst. En avancerad intensivpeeling 
som görs en gång i månaden. Den motver-
kar ålderstecken och ger märkbart resultat. 
Intensiv exfoliering gör att huden ser fyllig-
are ut, ger lyster och släthet. 

PRIS
25 min 650/850 kr
45 min 890/1090 kr
Priserna gäller mån-tors/fre-sön



KOPPLA AV I BASTUN

SPARITUAL
Vi har komponerat två välgörande sparitualer (face & body) med svenska ekologiska 
produkter, som förhöjer din vistelse och lämnar din kropp len och återfuktad.



MANIKYR OCH PEDIKYR  
Manikyr, 45 eller 75 min
Manikyr med filning, polering, nagelbands-
vård, lackning och en avslutande handmas-
sage. I behandlingen på 75 min ingår även 
paraffininpackning och längre handmas-
sage. Du kan ta bort lackning och få en 
längre handmassage om du önskar det. 

Pedikyr, 45 eller 75 min
Återfuktande spapedikyr med filning och 
polering. I behandlingen på 75 min får du 
även fot- och underbensmassage samt en 
varm paraffininpackning som mjukgör och 
återfuktar dina fötter.

Makeup, 45 eller 75 min
Du får inspiration och lär dig vad som tar 
fram dina bästa drag. Vi erbjuder dag-, 
kvälls- samt fest-makeup.

Quick Fix, Makeup, 20 min
Ögon och läppar

NBE – Ansiktsbehandling, 45 eller 75 
min
Behandlingen förenar yngre och inre skönhet 
med välbefinnande. 

PRIS
20 min 295/295 kr
45 min 890/1090 kr
75 min 1250/1450 kr 
Priserna gäller mån-tors/fre-sön

VAXNING 
Vi utför all typ av vaxning utom brasiliansk. 
En vaxning håller vanligtvis 4-6 veckor. 
Välj mellan: bikini (25 min), armhåla (25 
min), halva ben(25 min), hela ben (45 min) 
eller rygg (45 min). 

PRIS (exkl. spaentré) 
25 min: 295/395 kr
45 min 395/495 kr
75 min 495/695 kr 
Priserna gäller mån-tors/fre-sön

SPRAYTAN, 15 min
Få din hud så där härligt sommarfräsh med 
hjälp av Spraytan. Vi använder oss av “Vita 
Liberatas Organic Spray Tan” som är gar-
anterat giftfri och ger en varm naturlig färg. 
Färgen varar 5 - 10 dagar. 

PRIS (exkl. spaentré) 
15 min 350/450 kr
Priset gäller mån-tors/fre-sön



BEHANDLINGAR FÖR BARN  
Duo manikyr (barn + förälder), 45 min
Njut av aromaterapi och magiskt mjuka 
händer. Under denna behandling arbetar 
terapeuten växelvis på dig och ditt barn. 
Filning, lackning, paraffindopp och en 
avslutande handmassage ingår.

Duo hand och fot (barn + förälder), 
45 min
En behandling där terapeuten arbetar på 
dig och ditt barn växelvis för att få lyster 
och en skön känsla i era händer och fötter. 
Fotbad, peeling, inpackning och massage 
på händer och fötter ingår.

Makeup-lektion (tonåring + förälder), 
45 min
Terapeuten berättar hur man väljer rätt 
hudvård, förklarar de tre obligatoriska 
stegen för en hälsosam hud och visar hur 
man applicerar en mineral-foundation. Ni 
får även tips på hur man lägger en ögon-
makeup, hur en rengöring görs och hur 
man håller sina redskap rena.

PRIS (ett barn + en vuxen)
Duo manikyr 890/1090 kr 
Duo hand och fot 890/1090 kr
Makeup-lektion 790/990 kr
Priserna gäller mån-tor / fre-sön

LYX  FÖR BARN



SVENSKA INGREDIENSER – 
JAPANSKA SMAKER
På Selma CitySpa kan man köpa 
smakrika och fräscha rätter från vårt 
matkoncept vRÅ.



www.selmacityspa.se
08-676 98 95


