
Behandlingsmeny och priser decorus
S P O R T  &  H E A L T H

Massage
Klassisk Massage  30 min  420 kr
    45 min  550 kr
    60 min  650 kr
    90 min  850 kr
Gravid Massage  45 min  550 kr
    60 min  650 kr
Terapeutisk Massage 60 min  650 kr
Avslappnings Massage 60 min  650 kr
Aroma Massage  60 min  650 kr

Klippkort Massage
Klassisk Massage      5 x 30 min 1950 kr
    10 x 30 min 3800 kr

Klassisk Massage    5 x 45 min 2550 kr
    10 x 45 min 5000 kr

Klassisk Massage    5 x 60 min 3000 kr
    10 x 60 min 5900 kr
Klippkortet köps och betalas vid första massagetillfället.

Föräldrakurs i spädbarnsmassage
5 kurstillfällen, ca 1-1,5 timme/gång. 900 kr/familj
Till varje barn ingår massageolja samt boken Spädbarnsmassage (värde 300 kr)

Företagsmassage    Enligt offert
Terapeuten kommer ut till ditt företag och har då med sig massagebänk, handdukar och övriga 
tillbehör. Ni har även möjlighet att boka egna behandlingstider och komma till Decorus om det 
passar arbetstagaren bättre.

Vaxning
Halva ben     310 kr
Hela ben     450 kr
Rygg/Bröst/Mage    från 310 kr

Manikyr
Klassisk manikyr    300 kr
Nagelband, framkant, polering, lackning

Lyx manikyr     450 kr
Nagelband, framkant, polering, inpackning, massage, lackning

Express manikyr    150 kr 
Nagelband, framkant, lackning

  
Pedikyr
Klassisk pedikyr    500 kr
Fodbad, filning, nagelvård, massage
Lyx pedikyr     570 kr
Fotbad, filning, nagelvård, peeling, inpackning, massage
 
Spikmattan Bill
Vid massagebehandling  15 min  50 kr
Spikmatta   35 min  100 kr
Månadskort (personligt) 35 min/gång 400 kr

Alla tidsangivelser är effektiv behandling!

Avbokningsregler
Avbokning av behandling sker senast 
kl.18:00 dagen innan din bokade tid. 
Vid utebliven/bortglömd tid debiteras 
du för hela kostnaden.
Avbokning kan ske via e-post eller 
telefon och är gällande först då du 
fått bekräftelse.

Alkohol och behandling hör inte ihop! 
Kommer du alkoholpåverkad till din 
behandling kommer du att avvisas 
och debiteras för hela kostnaden av 
behandlingen.


