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Rosenday SPA
Stationsgatan 57, 974 34 Luleå

Bokning tel: 073-740 04 42

Behandlingstider:
Månd-fred 10-18, lunchstängt 12-13.
Lördag relaxbokningar.

Sommartider 1/7-30/8. Bokningar som vanligt.

Boka behandlingar på:
www.rosendayspa.se, bokadirekt.se eller mejla din
bokning till info@rosendayspa.se
Företaget bildades 2004 av Maria Devi. Med åren och den växande
spakulturen har företaget utvecklats till en välbesökt och omtyckt
SPA och stylistsalong.
På Rosenday arbetar diplomerade och certifierade spa-, massageoch hudterapeuter, nagel- och fransspecialister. De arbetar lugnt
och terapeutiskt med olika behandlingsformer, skapade för en
harmonisk och välmående känsla, utifrån människors olika behov
och önskemål.

Maria Devi
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Presentkort

Konsultation

Avbokningsregler

En underbar present
att få och att ge bort.
Kanske till din käraste,
väninna, kollega, som
bröllopspresent, födelsedagspresent, julklapp
eller ”bara för att”.
Presentkortet gäller
ett år från inköpsdatum
och kan ej bytas mot
kontanter eller produkter och är förbrukat om
du inte kontaktat oss
innan utgående datum.
Vid ej avbokad tid förfaller
3 presentkortet i sin
helhet och är ogiltigt.

I alla våra behandlingar
ingår konsultation av
din hälsa och dina
önskemål. Vi ser alltid
till ditt fysiska tillstånd
och behandlar därefter,
enligt branschrådets
rekommendationer
för friskvård, hälsa och
skönhetsbehandlingar.
Informera oss om graviditet eller medicinska
besvär som till exempel
hjärtproblem, högt
eller lågt blodtryck eller
sköldkörtelbesvär.

Av- och ombokningar
mindre än 24 timmar
före behandlingstillfället debiteras med
hela kostnaden. Gäller
alla behandlingar, även
helg- och kvällsbokningar samt presentkort. Dessa regler gäller
även vid covid-19 och
under pandemin. Vid
avbokning under denna
period sätter du in din
betalning för ditt besök
på Rosendays bankgiro
5712-5213 och kan
inom tre veckor boka ny
tid för att använda ditt
tillgodohavande.

Vi finns på
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Brynplock & färg

40 min

450 kr

Brynplock, bryn- och fransfärg
Fransfärg

30 min

350 kr

Brynplock

30 min

300 kr

Ansiktskur

25 min

Galvanisk ansiktsbehandling
50 min

540 kr

50 min 700 kr
10-kort 4 500 kr. Stramar upp och slätar ut rynkor. Tar bort mörka ringar
under ögonen. Synligt resultat efter behandlingen.

Galvanisk- och djuprengörande ansiktsbehandling går inte att boka
via bokadirekt. Mejla till info@rosendayspa.se för tidsbokning!

450 kr

ANSIKTSBEHANDLINGAR
Fuktgivande ansiktsbehandling 50 min 680 kr

Återfuktande/lugnande behandling. Rengöring, peeling och lugnande
ansiktsmask och ögonmask. Sätter igång mikrocirkulationen. Ansiktsmassagen avslutas med en skön dagcreme och en ögoncreme. Bra mot
solskadad hud och rosacea.

Manlig Rosenday behandling

50 min 780 kr
Denna behandling är speciellt utformad för män. Massage för rygg och
nacke. Därefter ansiktskur med mask. Avslutas med ansiktsmassage.

Rengörande ansiktsbehandling

50 min 720 kr
Varm ånga för att öppna porerna. Därefter peeling och rengöringsmask.
Avslutas med skön dagcreme och ögoncreme.

Ansiktsbehandling lyx

110 min 1100 kr
Denna sköna behandling inleds med rygg- och nackmassage. Därefter
görs en valfri ansiktsbehandling och ögonbrynsplockning samt frans- och
brynfärg. Behandlingen avslutas med ögon- och ansiktsmassage.

Djuprengörande ansiktsbehandling

60 min 800 kr
inklusive klämning av porer. Varm ånga för att öppna porerna. Därefter
peeling och rengöringsmask. Avslutas med skön dag- och ögoncreme.
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SPA Massage

55 min 700 kr
Avstressande massage där man använder sig av aromaoljor. Massagen stimulerar blodcirkulationen och nervsystemet. Massagen ger beröring i ett
jämnt och lugnt tryck som följer ett medvetet rörelsemönster för att aktivera oxytocinsystemet i kroppen. Oxytocin är ett hormon som gör att vi
mår bra. I alla våra aromamassager använder vi varma wenfahanddukar
och varm olja.

SPA Massage Exklusiv/lyx

100 min 990 kr
Härlig lyxbehandling som utförs på varm bädd och inleds med
kroppspeeling som tar bort de döda hudcellerna och gör huden mjuk och
len. Spamassagen avslutas med ansiktsmask och ansiktsmassage. Aromaoljan
stimulerar blodcirkulationen och höjer
effekten av massagen.

Halvkroppsmassage 25 min 450 kr
Klassisk halvkroppsmassage 50 min 720 kr
Klassisk helkroppsmassage 70 min 900 kr

Djupgående massage som löser upp spänningar i hela kroppen och ger
en behaglig avslappning. Vid önskemål används Muscle Liniment eller
Arnicabalm som lindrar muskelvärk och mjukar upp stela och trötta
muskler.

Kroppsskrubb

30 min 550 kr
Peelar bort alla döda hudceller så att huden blir mjuk och len. Behandlingen är ett bra val för dig som vill bevara solbrännan eller förbereda dig
inför solsemestern. Avslutas med en skön applicering av kroppscreme.
Mild och enkel för känslig hud.

SPAbehandling för två 2 tim 30 min 2 200 kr/par
•
•
•
•
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Helkroppsskrubb i dusch
Rygg och nackmassage 20 min
Ansiktskur
60 min i relaxen med bubbelpool
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Hot Stone halvkropp 30 min 520 kr
Hot Stone helkropp 60 min 900 kr

I massagen använder man sig av varma lavastenar som härstammar från
antika ayurvediska traditioner. Ett utmärk sätt att återfå fysisk och psykisk
hälsa och som lugnar sinnet. Terapin härstammar från indianernas läkekonst
med varma stenar.

Rosenday Theraphy behandling 90 min 1200 kr

Samma behandling som Hot Stone men den avslutas med en rygg och
nackmassage med varm aromaolja för sinnesfrid.

Lerbehandling

55 min 800 kr
Behandling med lera från mineralrika källor. Bra för trötta muskler,
stela leder och passar alla hydtyper. Perfekt för a knehy! Behandlingen
görs på varm bädd och avslutas med en rengörande ansiktsmask.

Aromabehandling

55 min 700 kr
En skön behandling för torr hud. Helkroppsskrubb och väldofttande aromaoljor. Avslutas med ansiktskur och massage.

Tröttaben behandling

30 min 550 kr
Uppfriskande behandling som gör dina ben lätta och befriade
från trötthetssymtom. Har exeptionell kapacitet att öka
mikrocirkulationen och ger en omedelbar känsla av välbefinnande. Som avslutning appliceras en fuktgivande body
lotion.

INFRARÖD LJUSTERAPI
Resonansbehandling 380 kr

10-kort

RESONANS är ett värmesystem som producerar infrarött ljus med 
terapeutisk verkan. Stödjer kroppens egna läkande processer genom att
öka blodomloppet och rensa kroppen. Behandlingen ger dig förbättrad
mikrocirkulation, minskar muskelkramper, avlägsnar toxiner, slaggprodukter och vatten, minskar svullnad och inflammation, förbättrad såroch ärrläkning, och är bra för acne och psoriasis. Resonansbehandling är
också bra för dig som inte kan ta emot vanlig massage.

Sockerbehandling

Bodysugaring är en säker, skonsam och effektiv metod för att ta bort hår
från kroppen. Inga kemiska tillsatser.
helben
550 kr
ansikte 300 kr
bröst herr 550 kr

halvben 450 kr
bryn
300 kr

bikini 500 kr
haka 300 kr

Bli brun utan sol 450 kr / 2 ggr 800 kr
Sprayduschen med solgloolja från topp till tå.

Boka din behandling på www.rosendayspa.se
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3500 kr

• Må bättre, minska i vikt och avgifta kroppen.
• Sov bättre på natten och bli piggare.

Vi finns på
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Manikyr

40 min 450 kr
Rengöring av nagel och nagelband samt lackning.

SPA manikyr

60 min 600 kr
Rengöring av nagel och nagelband. Skrubb- och handinpackning samt
paraffinbad. Manikyren avslutas med handmassage och lackning.

SPA pedikyr

50 min 680 kr
Fotbad med peeling inkl. gellack. Nagel och nagelbanden rengörs. Fötterna
blir mjuka och lena. Avslutas med lackning.

Fransböj/lashlift

60 min 600 kr
Böj dina egna fransar med lachlift-metoden. Det bästa limmet för
ögonfransförlängning, Lashia Advanced Glue, är ett snabbtorkande
lim som nästan inte avger några ångor. Du kan öppna ögonen direkt
efter behandlingen. Limmet är godkänt av kemikalieinspektionen och
innehåller inga farliga ämnen. Väldigt låg allergi. Du är alltid säker och
försäkrad via SEYF hos oss.

Singelfransar/mix

120 min 1000 kr
Lösfransen fästs i singelform ovanpå den egna
fransen med ett lim som håller max 4-6 veckor.
Därefter rekommenderas återbesök.

Volymfransar

120 min 1200 kr
Flera tunna fransar fästs på en enda egen frans där knippet går ihop i
botten med ytterst lite lim, sprider sedan ut sig som en vacker solfjäder
i toppen. De fina knippena går omlott och skapar en naturlig effekt.

FOTVÅRD - FÖR UNDERBARA FINA FÖTTER
Fotvård

Borttagning av material inkl manikyr 70 min 700 kr
Gellack ink manikyr 50 min 650 kr
Gellack ink pedikyr 50 min 700 kr
Nagelförlängning

120 min från 1000 kr
+ Design alt Fransk faded
+ Hellack alt glitter
Mera detaljerade priser finns på bokadirekt.se
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60 min 700 kr inkl. lack.
Djupgående fotvårdsbehandling som börjar med ett skönt fotbad.
Naglar och nagelband rengörs och förhårdnader tas bort.
Avslutas med applicering med välgörande natursalva.

Medicinsk fotvård lyx

90 min 900 kr
För dig som vill skämma bort dina fötter. Behandlingen med
det lilla extra som börjar med ett fotbad som värmer och
mjukar upp dina fötter. Naglar och nagelband rengörs, förhårdnader tas bort och fötterna filas. En mjukgörande och
fuktgivande inpackning gör dina fötter härligt mjuka och
sköna. Skön fotmassage och lackning avslutar behandlingen.
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Unna dig

och en stunds

i vår mysiga
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Vi finns på
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Dagtidsavslappning kl.10-17

2 tim 320 kr/pers
Slappna av i bubbelpoolen före eller efter behandlingen. Badrock, tofflor,
handduk, grönt te och vatten ingår. Max två personer åt gången.
Frukt kan beställas vid bokningen mot en avgift på 40 kr.

Välkommen till nya fasciakliniken hos oss!

Kvälls- och helgspa i relaxen 2 tim efter kl.16.
450 kr/person eller 350 kr/person vid valfri behandling.
Gruppbokning 8-10 personer 3 500 kr
Boka en relax- och sushikväll

3 tim

800 kr/pers

Foto: Thomas Åberg. Produktion: typiskt.se

relax, 12 bitar sushi, misosoppa, grönt te.		

Boka din behandling på www.rosendayspa.se
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På Fasciaklinikerna arbetar vi med Swedish Fascia Vibes, en världsledande fasciabehandling som ökar rörlighet & avslappning, förbättrar
cirkulation & ökar vätskeflödet. De senaste årens forskning visar att
Fascian har mycket större betydelse för hälsa, värk och smärta än vi
tidigare trott.
Fascia är ett nätverk av bindväv, utan början och slut, som omsluter
allt i hela kroppen, från muskler och skelett, till organ och celler. Fascian
står för mer än en tredjedel av rörelseapparaten, här sitter de flesta av
våra smärtreceptorer och nästan all kommunikation i kroppen går via
fasican.
Om fascian blir skadad, klibbar ihop eller blir inflammerad får vi ont,
svårt att röra på oss och vår förmåga att återhämta oss blir sämre.
Fascia påverkas bland annat av ålder, genotyp, sjukdomar, medicinering, kost, social stress, sömn, luftföroreningar och psykologisk stress.
Man skulle kunna argumentera för att alla som lever en modern livsstil
med stillasittande arbete och näringsfattig mat skulle må bra av regelbunden fasciabehandling.

Djupvågsbehandling

30 min 480 kr, 50 min 800kr
för dig som vill ta din massagebehandling steget längre.

Fasciaklinikerna finns för dig som vill hålla kroppen i form och
förebygga problem och för dig som har ont och vill bli bättre.
Följ och gilla oss på facebook.com/fasciaklinikerna.lulea
Boka din behandling på fasciaklinikerna.se/lulea • bokadirekt.se •
lulea@fasciaklinikerna.se
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KBT-samtal för enskilda, familjer eller par
Välkommen att boka samtal för alla former av psykisk ohälsa.
Det kan vara stressreaktioner, livsstilsproblematik, kriser och
relationssvårigheter.
För mer info och konsultationssamtal:
Ring 073-740 04 42 eller mejla till deviskbtiska@outlook.com
Konsultationssamtal 580kr/timme.
Devis KBTiska finns i samma lokaler som Rosenday SPA,
på Stationsgatan 57 i Luleå.
Diplomerad familje- och samtalsterapeut

Maria Devi
KBT grundläggande, psykoterapi - steg 1
Familje- och parterapeut, Systemteori
Anknytningsteori, Lösningsfokuserad terapi
Unified protocol UP, Schematerapi,
Acceptance commitment therapy ACT,
Existentiellt inriktad terapi, MI- Motiverande samtal
Emotionsfokuserad terapi, Beroendeterapi
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