Öppettider
Måndag-torsdag 09.00-18.00
Fredag 09.00-17.00

Mån –Tors. end. förbokad tid kvällsbehandling
18-19.30
Vår vision är att hjälpa människor, vuxna och barn
som lider av olika sjukdomar i luftvägarna såsom
bronkit, bihåleinflammation, astma, hösnuva,
lunginflammation, andnöd, förkylningar, hosta och
hud problem så som psoriasis , eksem mm .
För dig som vill öka sin syreupptagning med en
drogfri lösning torr-saltlösning aerosol HaloTherapy (saltrumsbehandling) som är fritt från biverkningar, till ett bättre liv

Tfn. tid Mån-Fre. 9.00-15.00

Andra tider kan enl. överenskommelse bokas om

Andas bättre— Må bättre
För din hälsa och avkoppling
Salt är ett naturligt ämne som har
läkande effekt. Salt förstör
bakterier , svamp och stimulerar
därmed immunförsvaret.

förening/grupp minst om 5 pers.

Salt –Haloterapi är ett välgrundad antistress behandlig, om du lider av stress relaterade problem,
sjukdomar, svårt att koppla av och sova mm. Då
rekommenderar vi dig att komma till Saltrummet.

Behandlingar hos oss:
Saltrum - Saltkokong
Sport - Idrotts - Klassiskmassage
Kinesiology Taping

En naturlig lättnad och lindring för
andningsbesvär och hud problem

Honungsmassage, Aromamassage,
Lymfaterapi, Bodyscrub
Fotvård
Ansiktsbehandling

ME of Sweden

Tfn 0520-21 32 37
Tfn 0735-887 887
www.meraenergi.com
www.saltrummet.eu

Våra utbildningar finner du på:

Österlånggatan 68

www.idrottsskadebutiken.com

461 34 Trollhättan
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MeraEnergi Sverige - Saltrummet i Trollhättan
Kroppsvård

Saltrummet
40 min

16-64 år

150 kr

30 min

8-16 år

50 kr

20 min

Barn 0-7 år Gratis med betalande förälder

40 min

Student, 65+

Förälder

Vi rekommenderar saltrummet eller saltkokongen till dig som har problem med:
Astma - Allergi
Om du tänker eller just har slutat röka
Återkommande problem och infektionen
öron - näsa - hals

med

Andfåddhet

100 kr
50 kr

Saltkokong

Hel/halv/del kroppsmassage

45 min

450 kr

Halvkroppsmassage Rygg/ben

30 min

350 kr

Honungsmassage

30 min

400 kr

Aroma massage

60 min

600 kr
650 kr

30 min

5-15 år

75 kr

Kombinationsmassage

90 min

800 kr

Kinesiology Taping från 225:-

Fotvård liten/lätt

Ca 60 min

400 kr

Fotvård normal

Ca 75 min

450 kr

Fotvård stor

Ca 90 min

500 kr

Fotvård spa

Ca 90 min

600 kr

Nagelvård (beroende av tid)

15 min

Fr.200 kr

40 min

Student fr.16 år

150 kr

40 min

65+

100 kr

Konsultation/genomgång 30 min

300 kr

Psoriasis - eksem (svårare psoriasis och eksem
saltkokong)

Ryggrehab mass/akupress 45min + ryggstol 30

650 kr

30 min 250 kr

Ledvärk och besvär

+ Lack

75 kr

Lymfamassage/rehab
30 min

425 kr

Öronljus

20-30 min

225 kr

Inkl.mätning

40 min

450 kr

Halo Relax massage

30 min

500 kr

Inkl.mätning

60 min

600 kr

Varm ryggmassage

40 min

500 kr

725 kr

Indisk (champi)huvudmassage

40 min

395 kr

Fot / Ben/Huvud Massage

20 min

300 kr

5x kort

-5%

10x kort

-10%

Acne

Inkl.mätning

Stress relaterade problem

Ljus & Hälsoterapi

Infrabastu ca: 45 min

Sömnlöshetsproblem (ej om diagnos primär insomni
eller liknade finns)

60 min 16-64 år 240 kr

End bastu 85:- Övr. 75:-

För dig/idrottare som vill öka din syreupptagning

Paket: Lilla Spa Fotvård—Saltrum - 30 min Massage
tid: ca: 2,5 tim pris: 800kr

För rehab program besök oss för konsultation

550 kr

60 min

550 kr

För dig som bara vill sitta i den friska miljön och koppla
av från stressen

60 min

Kombinationsmassage

Ryggrehab massage 30 min + ryggstol 30 min

Kroniska svalg-bihåle-tonsills infektioner

Helkroppsmassage

185 kr

KOL

Fibromyalgi

750 kr

16-64 år

Ryggstol

Cystisk fibros

90 min

40 min

Lungvägs infektioner

Förkylning - återkommande med ständiga infektioner

Helkroppsmassage

90 min

Stora Spa Fotvård—Ansiktsbeh.—Saltrum-Massage
tid: ca: 4,5 tim pris: 1700 kr

OBS! Rabatter och erbjudande kan ej kombineras
med varandra

