
MMMöööhhhiiippppppaaa   pppååå   EEElllllliiieeesss   HHHuuudddvvvååårrrdddssssssaaalllooonnnggg   
 
Låt er väninna få en oförglömlig möhippa hos oss genom 
våra olika möhippe-paket. Både ni och Bruden kan få en 
härlig stund. 
 
Till varje paket ingår dryck såsom kaffe, te och 
mousserande vin. Detta kan ni sitta hos oss och njuta av 
medan Bruden får sin behandling och låta feststämningen 
sprida sig i kroppen. 
 
Tänk på att boka i god tid, vi rekommenderar minst 3 
veckor innan möhippan. 
 

 
Till varje paket kan ni beställa följande 
 
Lilla Ostbrickan 3-5 pers 
Vindruvor, kex, olika ostar, oliver 
250 kr 
 
 
 

Stora Ostbrickan 6-8 pers 
Vindruvor, kex, olika ostar, oliver, fikonmarmelad 
450 kr 
 

 
Smörgås 
50kr/st 

 
 
 
Våra paket 
 
3 – 5 pers inkl Brud 
Paket 1A 
* Klassisk Ansiktsbehandling, 60 min för Bruden 
* Kaffe, te och mousserande vin 
Tid: 1 tim 30 min 
 
1100 kr 
 
Paket 1B 
* Turkish Body Scrub, 60 min för Bruden 
* Kaffe, te och mousserande vin 
Tid: 1 tim 30 min 
 
1100 kr 
 
Paket 1C 
* Chokladmassage, 60 min för Bruden  
* Kaffe, te och mousserande vin  
Tid: 1 tim 
 
1250 kr 



3 -5 pers inkl Brud 
Paket 2A 
* Klassisk Ansiktsbehandling, 60 min för Bruden 
* 20 min makeup eller ryggmassage för tärnorna  
* Kaffe, te och mousserande vin 
 
3 pers  Tid: 1 tim 30 min  1500 kr  
4 pers  Tid: 1 tim 45 min    2000 kr 
5 pers  Tid: 2 tim   2500 kr 
 
Paket 2B 
* Turkish Body Scrub, 60 min för Bruden  
* 20 min makeup eller ryggmassage för tärnorna 
* Kaffe, te och mousserande vin 
 
3 pers Tid: 1 tim 30 min  1500 kr  
4 pers  Tid: 1 tim 45 min  2000 kr 
5 pers  Tid: 2 tim  2500 kr 

 
Paket 2C 
* Chokladmassage, 60 min för Bruden 
* 20 min makeup eller ryggmassage för tärnorna 
* Kaffe, te och mousserande vin 

 Populärast! 
3 pers  Tid: 1 tim 30 min  1700 kr  
4 pers  Tid: 1 tim 45 min  2200 kr 
5 pers  Tid: 2 tim  2700 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-8 pers inkl Brud 
Paket 3A 
* Klassisk Ansiktsbehandling, 60 min för Bruden 
* Kaffe, te och mousserande vin 
Tid: 1 tim 30 min 
 
1600 kr 
 
Paket 3B 
* Turkish Body Scrub, 60 min för Bruden 
* Kaffe, te och mousserande vin 
Tid: 1 tim 30 min 
 
1600 kr 
 
Paket 3C 
* Chokladmassage, 60 min för Bruden 
* Kaffe, te och mousserande vin 
Tid: 60 min                                        
 
1700 kr 



 
Klassisk ansikts-
behandling, 60 min. 
 
I vår klassiska ansikts-
behandling ingår hud-
analys, rengöring, peeling, 
vattenånga, porrengöring, 
brynplock, ansiktsmassage, 
ansikts-mask och ett 
personligt hudvårdschema. 

 
Hot Chocolate Massage, 60 min. 
 
Hot chocolate massage ger huden 
och sinnet en särskild "må-bra-
känsla". Upplevelsen av denna 
varma och stimulerande 
behandlingen är oförglömlig.  
 
Hot chocolate massage gör att 
kakaons lugnande egenskaper och 
stimulans överförs till hud och sinne. 
Det här är en underbar helkropps-
massage där vi använder oss av 
varm chokladolja.  

  
Turkish Body 
Scrub, 60 min. 
 
En underbar kropps-  
behandling med 
uppfriskande eucalyptus,
saltpeeling, anis
och lavendel som 
effektivt ger kroppen 
ny energi.  
 
  

6-8 pers inkl Brud  

Paket 4A 
* Klassisk Ansiktsbehandling, 60 min för Bruden 
* 20 min makeup eller ryggmassage för tärnorna  
* Kaffe, te och mousserande vin 
                                  
6 pers  Tid: 2 tim 2700 kr 
7 pers  Tid: 2 tim 30 min 3150 kr 
8 pers  Tid: 3 tim  3600 kr 
 
Paket 4B 
* Turkish Body Scrub, 60 min för Bruden 
* 20 min makeup eller ryggmassage för tärnorna 
* Kaffe, te och mousserande vin 
 
6 pers  Tid: 2 tim 2700 kr  
7 pers  Tid: 2 tim 30 min 3150 kr 
8 pers  Tid: 3 tim 3600 kr 

 
Paket 4C 
* Chokladmassage, 60 min för Bruden 
* 20 min makeup eller ryggmassage för tärnorna 
* Kaffe, te och mousserande vin 

                                                     Populärast! 
6 pers  Tid: 2 tim 3000 kr  
7 pers  Tid: 2 tim 30 min 3450 kr 
8 pers  Tid: 3 tim 3900 kr 
 
Är ni fler är 8 personer ökar priset med 450 kronor per person. Vi tar dock max emot 10 personer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


