
Vi har en ny Infraröd Bastu! 

 
 

 
 

Infraröd bastu – med färgterapifunktion 

Njut av känslan i en hälsosam infraröd bastu. 
Bastubadet sker i en behaglig temperatur mellan 40 - 60 grader. 
Den härliga värmen i en infraröd bastu ger samma värmekänsla som du känner 
av solens strålar. Den infraröda energin från bastun gör att man svettas upp till 2 
- 3 ggr mer än i en traditionell bastu trots att man befinner sig i en mycket lägre 
temperatur. 
Ett infrabastubad på 30 min motsvarar i genomsnitt en förbränning på ca 600 
kcal. 
 
Du sitter själv eller med det sällskapet du bokar tillsammans med. Det ingår lån 
av badrock, handduk och tofflor. 
 
1 - 2 personer, 30 min, 200 kr/person. 60 min, 300 kr/person 
3 - 4 personer, 30 min, 170 kr/person. 60 min, 270 kr/person 
 
 
Positiva effekter av infraröd bastu: 
 
Ökad kaloriförbränning 
Välgörande för muskler och leder 
Lindrar hudbesvär 
Fräschare hud samt minskar celluliter 
Hjälper och stärker immunförsvaret 
Avstressande 
Förbättrad hjärt- och kärlkondition 
Rensar ut gifter ur kroppen 



Behandlingserbjudande maj 
 

Njut av ett välgörande bastubad eller en skön skrubb inför sommaren! 

100 kr rabatt på Infraröd bastun 30/60 min och saltskrubb 30 min. 

 

Saltskrubb 
 
Skrubb av hela kroppen med en ljuvlig kombination av havssalt, vegetabiliska 
och eteriska oljor som ger en uppfriskande doft. Saltkornen peelar effektivt 
huden som blir mjuk och len. Efter dusch får du smörja in dig med en skön 
bodylotion 
 
30 min, Ord pris. 455 kr 
 

Erbjudandet gäller till 31 maj. Rabatten dras av i kassan. 

 

 
 

Välkommen att boka! 

070-043 47 25 – info@njutavlivet.se – Bokadirekt.se 



Produkterbjudande 

 

 



 
 



 
 



Gilla oss på Facebook: http://www.facebook.com/njutavlivet.se 

Vi på Instagram: http://www.instagram.com/njutavlivetspaochmassage 

 
Om du önskar få eller avregistrera nyhetsbrevet till din mail, skicka din 
mailadress /få/av till info@njutavlivet.se 
 
 
 
Butiken öppet   
 
Fredag 10:00 – 13:00, bara att komma in! 
Övrig tid: måndag till lördag - efter tidsbokning* 
  
*Tidsbokning, när du vill köpa presentkort eller produkter någon annan tid än 
den dagen butiken är öppen. Välkommen att boka en passande tid genom att 
kontakta oss på e-post, telefon eller bokadirekt.se. 
 

Boka tid på bokadirekt: 
https://www.bokadirekt.se/places/njut-av-livet-spa-och-massage-46030 

 
 
Behandlingstider 
 
Måndag– Lördag, efter tidsbokning* 
 
*Tidsbokning, välkommen att boka genom att 
kontakta oss på e-post, telefon eller bokadirekt.se. 
 
 

Susanne Eriksson 070-043 47 25 
Lönnerbladsgatan 10 info@njutavlivet.se 

521 40 Falköping www.njutavlivet.se 

 

 

 

 

 

 


