
Öppettider
Sauna ............................................... dagligen 12.00—20.00                  

Gym ................................................. dagligen 08.00—22.00      

Spabehandlingar bokas i Pulse- eller  

hotellreceptionen eller på www.bokadirekt.se         

Pulsekortet
Pulsekortet ger dig tillgång till Pulse Sauna & Gym 

under din vistelse och finns att köpa i hotellets  

reception. Gäller under din vistelse hos oss.

SPA

GYM

SAUNA

Unna dig själv eller någon du tycker om en Spa-, 

massage- eller  ansiktsbehandling på PULSE  

Spaavdelning. Vi använder produkter från Kerstin 

Florian, Esse Skincare och Jane Irendale som även 

finns till försäljning så du kan ta med dig  

upplevelsen hem.

Högklassigt gym med redskap från STI, med bland 

annat löpband, crosstrainer och skivstång.

Toppa formen inför skidturen i våra stakmaskiner.

Separat dam- och herravdelning med  

omklädningsrum. Bastu-öl säljer vi i baren och i  

hotellets reception.

FRISÖR

Din frisör på Högis – för hela familjen.

Klipp, Färg, Festuppsättning & Bröllop.

Frisören hittar ni i passagen, strax innan Art Fashion 

and Café och SkiStarshop. 

Välkommen! Bokning +46 (0)280-870 28

100 kr                          PER PERSON



Till våra behandlingar använder vi produkter från  

välkända Kerstin Florian, ekologiska Esse Skincare och 

Makeup från Jane Iredale.  

För er egen skull är vi tacksamma om ni informerar oss 

om ev. medicinering, sjukdom eller graviditet etc. så att 

felbehandling ej sker. Är du osäker på vad som gäller 

för dig rekommenderar vi att du rådfrågar oss på Pulse 

när du bokar din behandling.  Observera också att vi  

inte har barnbehandlingar och tar därför inte emot  

gäster under 8 år.

Om du behöver avboka din behandling, gör det senast 

24 timmar i förväg så att någon annan kan få  

möjligheten till behandling. Om du ej avbokar i tid  

måste vi debitera 75% av behandlingsbeloppet. 

Bokning +46 (0)280-871 38
pulse@hogis.se

www.bokadirekt.se 

BOKA DIN BEHANDLING ONLINE 
WWW.BOKADIREKT.SE 

BEHANDLINGSMENY
ANSIKTSBEHANDLINGAR
Ansiktskur Uppfräschande   20 min
Uppfräschande kur för ansiktet, som ger ny energi 
till torr eller trött hy. I kuren görs en lätt rengöring, 
sen läggs en anpassad mask och avslutas med en 
dagprodukt .................................................................... .495 kr

Ansiktskur Effektiv   20 min
Med vårt multisyrakomplex ger denna kur  
omedelbart synliga resultat med fin lyster och  
jämnare hudton. Efter en lätt rengöring följer två 
penslingar med syrapeeling för att sedan  
avslutas med dagprodukter .....................................595 kr

Ansiktsbehandling Djuprengörande   50 min
En renande och behaglig behandling för alla hud- 
typer. Innehåller rengöring, peeling och massage 
för bättre cirkulation samt anpassad ansiktsmask 
som ger näring åt huden. ........................................  795 kr

Ansiktsbehandling Deluxe   80 min
Denna behandling passar dig som vill ha både 
resultat och avslappning. Vi jobbar med 
antioxidanter som ger huden en frisk lyster. 
Innehåller rengöring, peeling med portömning vid 
behov, ansiktsmask och massage. Du kan också få 
formning av bryn i denna behandling. .............  1095 kr 
 

Fransfärg   20 min  ................................................................. 250 kr

Brynformning & färgning   20 min  .................................350 kr

Brynformning, färgning & fransfärgning   45 min  ..450 kr

 

 

KROPPSBEHANDLINGAR
Vinterglöd   50 min
Denna lyxiga behandling börjar med en mild peeling 
av både kropp och ansikte och fortsätter med en 
lätt massage med self tanning lotion för att ge  
huden extra glöd i huden under vintertid .........795 kr

Ginger Renewal   80 min
Kroppsbehandling för både immunförsvaret och 
sinnet, då hela behandlingen går under temat  
ingefära. Behandlingen startar med en uppfriskande 
kroppsskrubb, därefter en avslappnande och  
effektiv massage. Avslutas sen med en huvud- 
massage ...........................................................................1095 kr

Body Detox   80 min
Kroppsbehandling med fokus på utrensning och  
energi. Behandlingen börjar med en inpackning i 
dränerande alger. Därefter följer en grundlig,  
djupgående massage som stimulerar cirkulationen  
ytterligare, ökar spänst och för bort gifter från  
kroppen ............................................................................1095 kr

Lerinpackning   80 min
En återställande behandling med svart lera som  
läker, mjukgör och ger nytt liv åt trötta muskler och 
grå hy. Källan är den organiska svarta leran som är 
otroligt rik på mineraler. I denna behandling packas 
hela kroppen in i lera medan du får en 
ansiktsbehandling. Behandlingen avslutas med en 
lätt massage i anpassad aromaolja.................1095 kr
 

MASSAGE
Klassisk Massage   20/50 min 
Välj mellan avslappnande eller djupgående klassisk 
massage, för att öka cirkulationen och lösa upp 
muskelspänningar..............................................495 / 795 kr 

Mindfulness Massage   80 min 
En helkroppsmassage där avslappning och effekten 
av terapeutiska massagegrepp står i fokus. Vi  
jobbar med aromaterapi och varma handdukar  
vilket gör detta till en lugn men kraftfull  
behandling ......................................................................1095 kr

VAXNING
Vaxning av ben   20 min ........................................450 kr
Vaxning av hela ben eller rygg   45 min  ........ 650 kr


