
Ansiktsbehandlingar

Ansiktskur Fresh  30 min  600 kr
Kort och uppfräschande ansiktsbehandling som ger ny energi till torr och trött vinterhy.
Rengöring, peeling, mask och dagprodukt.

Ansiktsbehandling Deep  60 min  900 kr
En djuprengörande och härlig behandling för alla hudtyper. Innehåller rengöring, peeling, 
ånga, portöming vid behov, lugnande mask och dagprodukt. Under stunden som ångan ges får 
du även en skön handmassage.

Högis Mannen  60 min  900 kr
Behandlingen för honom. Startar med en avkopplande massage av rygg, axlar och nacke. 
Därefter ansiktsbehandling med dubbelrengöring, peeling, ansiktsmassage, mask och vårdande 
dagprodukt.

Högis Exklusiv  90 min  1400 kr
En lyxig ansikts- och kroppsbehandling som är både avslappnande och uppfräschande.
Startar med en helkroppsskrubb, dusch, massage och insmörjning med body lotion, välj mellan 
beautiful eller energy. Därefter är det ansiktsbehandling med dubbelrengöring, peeling, massage 
av ansikte, nacke, dekolletage och skalp. Avslutas med ansiktsmask och dagprodukter.

Fransfärgning 
20 min
250 kr
Brynformning och färgning
20 min
350 kr
Brynformning, färgning samt fransfärgning
45 min
450 kr
Vid bokning i samband med ansiktsbehandling ges 100 kr rabatt.

SPABEHANDLINGAR



Kroppsbehandlingar

Klassisk Massage  30 min 500 kr • 60 min  800 kr
Ökar cirkulationen och hjälper till att lösa upp muskelspänningar.

Sport Massage 30 min 550 kr • 60 min 900 kr
Denna massage är hårdare/kraftigare än klassisk och wellness. Sportmassage hjälper dig med 
snabbare återhämtning efter träning så att du fortare kan köra nästa pass på bästa sätt. Ger 
bättre blodcirkulation, förebygger skador och ökar energin.

Wellness Massage  30 min 500 kr • 60 min 800 kr
En avslappnande och rofylld massage. Ökar ditt välbefinnande och aktiverar ”lugn och ro” –
hormoner. 

Wellness Massage  30 min  450 kr
Ungdom 8-15 år

Hot Stone Massage  60 min 900 kr • 90 min 1200 kr
En härlig massage där varma basaltstenar och olja kombineras. Hjälper vid muskel- och/eller 
ledvärk samt reducerar stress och ökar blodcirkulationen. Då värmen från stenarna tränger 
djupare in i muskelvävnaden skapas en mycket avslappnande effekt.

Ört-Massage 60 min 1050 kr • 90 min 1300 kr (även framsida kropp)
Djupgående massage där en uppvärmd örtboll används. Örterna har renande, aktiverande och 
avslappnande egenskaper. En massage som ger dig välbefinnande och avslappning. Kroppen får 
som en liten ”avgiftning” och en vitaliserande effekt.

Winter Glow  60 min 1050 kr
Behandlingen som ger extra lyster! Peeling och kroppsskrubb med efterföljande kroppsmassage 
och lätt ansiktsmassage. Här använder vi produkter ur Maria Åkebergs ”Royal Serie” som ger 
dig ett härligt glow! 

Fjäll-Hammam  60 min 1050 kr • 90 min 1300 kr
Hammam är en av världens äldsta rengörningstraditioner och här får du njuta av vår 
fjällvariant! Börjar med en kroppsskrubb, därefter tvättning med ett härligt skum. 
Behandlingen avslutas med en ljuvlig massage med varm olja.

Högis Bubbel-Lyx  90 min 1600 kr (alkholfritt alternativ 1500 kr)
Behandlingen som får dig att känna dig extra lyxig! Startar med en helkroppsskrubb därefter 
ett avkopplande bubbelbad då du får njuta av lokaltillverkad chokladpralin och ett glas bubbel. 
Efter detta väntar en avkopplande helkroppsmassage! 



Övriga behandlingar

Pedikyr 45 min 450 kr • 60 min 600 kr (ink lack)
Fotbehandling med fotmassage

Hand- och fotreflexologi  30 min  450 kr
Är lämplig för personer med spänningshuvudvärk, stress, trötthet, hormonella besvär samt 
matsmältningsbesvär med mera.
 
Sporttejpning  30 min 400 kr
Här används elastisk sporttejp som förebygger och behandlar skador på muskler och leder. 
Tejpen hjälper dig att röra kroppen på rätt sätt och undvika felaktiga rörelsemönster.

Vaxning
Underben 400 kr
Hela ben 700 kr
Rygg 400 kr
Bröst 400 kr 
 
Boka dina behandlingar via www.bokadirekt.se eller hotellets reception.



 
YOGA & PILATES

Mountain Soul flyttar in 
Vi har inför säsongen 18/19 byggt en helt ny yoga studio och där flyttar Malin och Mountain 
Soul in. Så nu kan du mjuka upp musklerna efter en dag i backen med ett härligt yogapass.  
Eller varför inte börja morgonen med ett stenhårt pass i gymmet med din egna PT? 

Yoga & Pilates
Pilates med Anna Hellman, tidigare professionell snowboardåkare, VM-medaljör och olympier 
från Sälen. Hon började träna Pilates 2004 och är sedan 2016 utbildad pilatestränare.

I Pilates fokuserar man på att stärka coremuskulaturen inifrån och ut. Centrering,  
koncentration och kontroll med fokus på kvalitet i varje rörelse. Effektiv träning för alla som 
ger bättre stabilitet och styrka i bålen samt förbättrad hållning och djupare andning. Pilates kan 
liknas vid en blandning av styrketräning, stretch och yoga.

PilatesSenior är en klass med lugnare tempo och anpassat för dig som är just senior eller  
behöver en mjukare start efter en skada eller sjukdomsperiod. Vi stärker kroppen samt ökar 
rörligheten och balansen utan att slita på lederna.

Malin Schulz, inflyttad Göteborgare som öppnat upp Sälens första (och enda?) yogastudio.  
Malin är även PT, föreläsare och en härligt genuint energiknippe. 
Yoga är ett fantastiskt komplement till skidåkningen, såväl utför som på längden. Rörlighet, 
balans, styrka och närvaro tränas och det hjälper dig att bli en ännu bättre skidåkare! Det finns 
olika yogaklasser att välja mellan och självklart behöver du inte vara skidåkare för att yoga.
Yoga är för alla! Kan du andas så kan du yoga!


