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Massagebehandlingar
inspirerade av vår arktiska natur
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Varmt välkommen
till Kroppsbalans

Abisko

Kvikkjokk
Armasjärvi

Harads
Kåbdalis
Storforsen
Luleå

Våra exklusiva signaturbehandlingar
ger dig en oförglömlig upplevelse.
Dessa ljuvliga behandlingar är inspirerade
från olika kraftplatser i Swedish Lapland och
vi använder oss av örter och läkeväxter från
vår arktiska natur. Varje behandling har
en unik effekt och ger dig bland annat
avslappning, återhämtning och ny energi.

Till alla våra signaturbehandlingar får du
avnjuta goda och näringsriktiga smakprover
och hälsodrycker gjorda av handplockade
läkeväxter från vår arktiska region.
De är noggrant utvalda för att förstärka
hälsoeffekterna i varje behandling.

Storforsen
En behandling med fotbad, fotskrubb och
helkroppsmassage som ger en avslappnande,
utrensande och uppfriskande effekt och som är bra
mot allergier. Du blir ompysslad från topp till tå.
90 minuter • 1 800 kr

Luleå

Kåbdalis

En energigivande helkroppsbehandling där
samspelet mellan varma lavastenar och kylande
is ger en stärkande effekt på immunförsvaret,
förbättrar blodcirkulationen och ger
en skön känsla i hela kroppen.

En avslappnande behandling för att pigga upp trötta
fötter och underben. Behandlingen börjar med välgörande fotbad, följt av en fotskrubb gjord på färska
björkblad. Avslutningsvis får du en fot- och underbensmassage och dina fötter kommer att känna sig som nya.

75 minuter • 1 675 kr

50 minuter • 1 050 kr

Kvikkjokk

Harads

En duo-massagebehandling för två med det lilla extra.
Vi är två massörer som ger er en guldstund sida vid sida
– för att fira kärleken och vänskapen. Behandlingen
börjar med ett uppfriskande fotbad och en fotskrubb
medan ni njuter av våra läskande drycker och tilltugg.
Sedan följer en ljuvlig helkroppsmassage.
Avslutningsvis – genom energigivande beröring,
närvaro och lugn skapas balans i hela kroppen.

Njut av den världsberömda svenska klassiska massagen
– en djupgående helkroppsmassage som löser upp
spänningar i hela kroppen och ger en behaglig och
skön avslappning. Behandlingen bidrar till att du känner
dig lugnare, mjukare och mer rörlig.
90 minuter • 1 625 kr

120 minuter • 2 125 kr/person

Abisko

Armasjärvi

En helkroppsmassage med varma lavastenar och varma
händer, för djup avslappning, vila och återhämtning.
Passar dig som vill bli ordentligt ompysslad - gärna
vintertid då behandlingen ger mycket värme.

Det här är en kraftfull massagebehandling för dig
som verkligen vill få resultat. Behandlingen innehåller
även muskeltöjningar och triggerpunktsbehandling
för att på ett effektivt sätt lösa upp djupa spänningar.
Du får igång cirkulationen och kroppens naturliga
självläkande förmåga. Vår bästa behandling för
dig med muskel- och ledvärk.

90 minuter • 1 875 kr

120 minuter • 2 325 kr
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