Viktig å vite
Ved bestilling av spa-behandlinger, vennligst informer om graviditet, høyt
eller lavt blodtrykk, bruker spesielle medisiner, svakt hjerte og andre
opplysninger som kan være av betydning. Da tilrettelegger vi for behandlinger spesielt for deg. Massasje anbefales ikke ved forkjølelse, feber,
hevelser eller graviditet - de første tre måneder.
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Timebestilling
Vi anbefaler våre gjester å bestille spa-behandling i god tid før ankomst.
Tel: 9758 4978 eller e-post: spa@storefjell.no
Til informasjon har vi spa-terapeuter av begge kjønn.
Vi ber deg møte i spa-avdelingen i tide føre din behandling. Dersom du
skulle komme for sent til din behandling, vil dette korte ned din behandlingstid for å ikke forsinke andre gjester.
Avbestilling
Avbestilling av spa-behandling må skje senest 24 timer før bestilt time.
Avbestillinger etter dette og frem til samme dag belastes med 50 % av
beløpet. Ved gruppebestillinger er andre betingelser gjeldende.
Gavekort
Et gavekort fra Storefjell Spa er en perfekt gave til både han og henne –
enten til bursdag, jul eller andre anledninger. Gavekortet kan kjøpes i alle
prisklasser og benyttes på behandling og produkter innen 1 år. Vi kan også
inkludere gavekortet med hotellovernatting om det er ønskelig. .
Vi setter gjerne sammen andre gaveløsninger om ønskelig. Hjertelig
velkommen innom eller ta kontakt.

Ordinære åpningstider:
Mandag - Tirsdag: Stengt
Onsdag - Torsdag: 16:00 – 19:00
Fredag:
12:00 – 19:00
Lørdag:
10:00 – 20:00
Søndag:
10:00 – 15:00
Siste informasjon finner du på www.storefjell.no eller facebook: Storefjell Spa

SPA-behandlinger prisliste

Ansiktsbehandlinger

Massasje
Tid

Pris

Klassiskmassasje
~25/50 min
Aromamassasje
~25/50/80 min
Ansikt- og hodebunnmassasje
~25 min
Ansikt-, nakke- og skuldermassasje
~25 min
Koppingmassasje
~25/50 min

450,-/820,450,-/820,-/1150,450,450,500,-/900,-

Koppingmassasje er en enkel behandling som gir imponerende resultater. Den hjelper å løsne
det stive bløtvev gjennom trykk ved hjelp av en sugekopp. Den hjelper også å rense ut
overflødige giftstoffer og væskeansamlinger i kroppen. Koppingmassasje bidrar til å øke blodtilførselen til huden og musklene samt og bidra til å redusere cellulitter

Varm stein massasje

~50/80 min

950,-/1250,-

En virkelig avslappende massasje med gode varme lavasteiner og velduftende, naturlige aromaessenser som løser opp blokkeringer, støle og ømme muskler og gir deg total avslapning

~10min
~10 min
~10 min

200,150,150,-

Hånd- og fotpleie
Pedikyr

Effektive rejuvenating ansiktsbehandling, bedre blodsirkulasjon, virker forfriskende og oppkvikkende, dyprensende, peeling og masserer huden, stimulere kapillærer og redusere rynker

100% Organic Luxury

~45 min

750,-

Virkelig effektiv dyprensende og oppbyggende behandling med organisk maske og olje. Øker
hudens elastisitet og gir den glød endeumiddelbart. Dyprensende og fuktighetsgivende. Den virker
hudfornyende samtidig som den vil hindrer huden i å bli blank

Storefjell Ekspress

~30 min

500,-

Basic ansiktsbehandling med rens, peeling og maske og krem tilpasset din hudtype - på kort tid

Storefjell Dyprens

~60 min

820,-

Storefjell Dyprens med massasje

~75 min

970,-

~60 min

890,-

Dyprens behandling med ansikt- og skuldermassasje

Storefjell Avslapping

Komplett ansiktsbehandling med rens, peeling, avslappende ansikt- og skuldermassasje som mildner stressrynker og gir huden glød og spenst, maske, serum, samt øye- og dagkrem tilpasset din hud

~30 min

500,-

900,-

Øyemaske i annen behandling

950,-

Hårfjerning med voks

~ 90 min
~90 min

950,-

~60 min

700,-

~60 min

750,-

Bad, filing, stell av hendene, fingre og neglebånd, håndmassasje, peeling og mandel gullskimrende
maske

Parafinbehandling for hender

750,-

~90 min

Bad, filing, stell av hendene, fingre og neglebånd, håndmassasje og lakk av neglene om ønskelig

SPA Manikyr

~45 min

Denne behandlingen tar for seg alle aldrings- og tretthetstegn rundt øyepartiet, og er ideell for dem
som sliter med mørke ringer og poser under øynene. Reduserer linjer og rynker

Fotbad, stell av hard hud, negler og neglebånd, fotmassasje, peeling og forfriskende maske

Manikyr

Silver Beauty (rejuvenating)

750,-

Fotbad, stell av hard hud, negler og neglebånd, fotmassasje, peeling og parafinmaske

SPA Pedikyr med forfriskende maske

750,-

~60 min

Fotbad, stell av hard hud, negler og neglebånd, fotmassasje og neglelakk

SPA Pedikyr med varm parafinmaske

Pris

Effektive anti-aging ansiktsbehandling, bedre blodsirkulasjon, forfriskende, oppkvikkende,
dyprensende, peeling og masserer huden, stimulere kapillærer og redusere rynker

Mirakel øyebehandling

Fotbad, stell av hard hud, negler og neglebånd, fotkrem

Pedikyr med fotmassasje og neglelakk

Tid
~45 min

Dyprens ansiktsbehandling som fjerner døde hudceller, rens huden med damp og utklemming,
reduserer talg og tilstoppede porer. Resultatet blir en klar, myk og sunnere hud

Farging av vipper og bryn
Farging av vipper
Farging av bryn
Napping av bryn

Golden Beauty (anti-ageing)

~30 min

399,-

Parafinbehanlding gir bedre blodtilførselen, tilfører fuktighet og gir næring til huden og minsker
muskel spenning, og smerkte ved leddsykdommer. Resultat: Silkemyke hender. Må prøves!

Bena
Leggene eller lårene
Overleppe og hake
Bryn
Armhuler
Rygg
Bikinilinje

100,~50
~30
~20
~15
~20
~50
~30

min
min
min
min
min
min
min

675,395,250,200,300,675,325,-

I vår spa finner du 100% naturlige, økologisk produsert høykvalitets
kosmetisk produkter fra Domina Elegans, Vestige Verdant og Ontic
Minerals.

Behandlinger og priser kan endres, pass på at du har den nyeste prisliste

