Spa och kroppsinpackningar
Aromainpackning 80 min 780 kr
En väldoftande aromaolja masseras in över hela
kroppen som därefter packas in i behaglig värme.
Under tiden inpackningen verkar ges en lättare
ansiktsrengörning och en avslappnande ansiktsmassage.
Energiinpackning 90 min 900 kr
Behandlingen börjar med en kroppspeeling.
Därefter masseras kroppen in med ett ljuvligt
doftande aromaolja. Därefter packas du in i
behaglig värme. Under tiden inpackningen verkar
ges en lättare ansiktsbehandling och en avslappnande ansiktsmassage.

Hudkurs
Jag kommer gärna och håller en hudvårdsdemostration med Rosenserien hemma hos dig.
Bjud in ett par vänner och välj om du vill ha temat
ansikts- eller fotvård. Som tack för demonstrationen
erhåller du två valfria produkten.

MIRAKEL
Marja Kemppainen
Jägaregatan 21
641 32 Katrineholm
070-6844145
marjasmirakel@gmail.com
www.marjasmirakel.se
Instagram: marjasmirakel
Facebook: Mirakel Skönhet&Hälsa
Innehar patient och ansvarsförsäkring.
Medlem i branchrådet för kompletär medicin.

Prislista
2020
Unna dig lyx och avkoppling i vardagen.
Hos Marjas Mirakel hittar du ett brett utbud
av lyxiga behandlingar samt välgörande
produkter för kropp och själ.

Massage
Rygg och nacke 30 min
Rygg, nacke och ansiktet 45 min
Massage 60 min
Helkropp 75 min
Massage och ansiktsbehandling 60 min
Massage och ansiktsbehandling 75 min
Aromamassage 60 min
Helkroppsmassage med aromaolja 60 min

450 kr
550 kr
690 kr
800 kr
690 kr
800 kr
690 kr

Massage med Hotstone - varma lavastenar
Rygg och del av kropp 45 min
550 kr
Helkropp 75 min
800 kr
Bowenterapi
Bowenterapi 40 min
Bowenterapi och healing 50 min
Bowenterapi och massage 30+30 min

530 kr
590 kr
690 kr

Healing
Healing 45 min
Healing och massage 60 min

550 kr
690 kr

Helande massage
Helande massage 40 min

520 kr

Ansiktszonterapi
Ansiktszonterapi 60 min
Ansiktszonterapi + massage 30+30 min

650 kr
690 kr

Bemer
Bemer Body 8 min

80 kr

Vaxning
Hela ben 80 min
Hela ben inkl. bikinilinje 90 min
Halva ben inkl. knä
Armhålor
Överläpp
Överläpp och haka
Ögonens bryn och fransar
Fransfärg, brynfärg samt brynplock
Färgning av fransar och bryn
Färgning av bryn eller fransar med brynplock
Färgning av enbart fransar eller bryn
Formning av bryn
Tillval i en ansiktsbehandling:
Fransfärg, brynfärg samt brynplock
Färgning av fransar och bryn
Färgning av fransar eller bryn med brynplock
Färgning av enbart fransar eller bryn
Formning av bryn
Vattenträning i 35 gradigt vatten
12 gånger i KuPoolen, Kullbergska sjukhuset

550 kr
670 kr
400 kr
240 kr
120 kr
180 kr
380 kr
280 kr
280 kr
180 kr
170 kr

Ansiktsbehandlingar med Rosenserien
Rosen lyx 50 min 550 kr
Rengöring, peeling, lermask, lång ansiktsmassage samt
avslutande ögongelé och fuktkräm.
Rosen lyx med brynplock 70 min 680 kr
Djuprengöring, peeling, lermask, en lång ansiktsmassage, avslutande ögongelé och en närande vitaminmask.
Plockning av brynen.
Massage och ansiktsbehandling 75 min 800 kr
Du väljer en klassisk eller en skön avslappnings massage för rygg och nacke på 30 min. Därefter får du en
ansiktsbehandling på 45 min.

300 kr
230 kr
220 kr
150 kr
140 kr
980 kr

Medarbetarbetare på Mirakel
Hand- och fotinpackning med värme och vax
Händer eller fötter med massage
180 kr
Tillsammans med annan behandling
120 kr
Både händer och fötter med massage
350 kr

Erika Djäkenholm - Skönhetsvård
Chatarina Aminoff Sörberg Psykometri
Återförsäljare för:

Carina Nikolic - Bergsmeditation

