
 

Unna dig en unik upplevelse på Ayurvedic Nuad Thai. Vårt spa erbjuder expertis 
samt välkänd orientalisk service-mindedness för att ge dig en unik upplevelse. Våra 
meriterade spa terapeuter lyssnar på dina behov för att leverera en skräddarsydd 
behandling. Våra terapeuter är hängivna och välutbildade. I behandlingen använder 
vi enbart organiska produkter av hög kvalitet. Som våra signaturbehandlingar 
erbjuder vi thai yoga massage, thaikrigarmassage, thai Pha khao maa (sträckning 
av olika kroppsdelar för att göra kroppen flexibel) klassisk svensk massage, 
Ayurvedisk örtbehandling och indisk oljemassage. 

Vi erbjuder även Orientalisk massage, klassisk svensk massage, arom 
terapi, ekologisk ansiktsbehandling, Hot stone massage, koppningsterapi, fotvård 
samt kroppsvaxning. 

Ayurvedic Nuad Thai erbjuder dig en oas av rehabilitering och avkoppling i holistisk 
atmosfär, fri från vardagens hektiska liv. Ayurvedic Nuad Thai drivs av 
professionella hälsoterapeuter. Vi erbjuder förslag på den typ av massage som 
passar bäst för stress, smärtlindring, rehabilitering och sportskador för att du ska 
må bra och kunna prestera på topp i vardagen. Vårt mål är att integrera massage 
terapi som en naturlig del i människors livsstil för att avhjälpa stress och smärta. 
Vår passion är främja en hälsosam livsstil. 

Boka din behandling idag i något av våra behandlingsrum på Mobilia. Bokar gör du 
via Boka direkt eller genom att ringa oss.  

Vi erbjuder följande behandlingar: 

● Thai Warrior massage 
● Loincloth massage 
● Thai Yoga massage 
● Thai Herbal Balls massage 
● Ayurvedic Indian Head massage 
● Organic Facial 
● Oriental massage 
● Lymphatic Drainage 
● Aromatherapy 



● Hot Stone Massage 
● Hawaiian Lomi-Lomi 
● Natural Touch 
● Cupping Therapy 
● Office Syndrome-Remedial 
● Sport massage 
● Back Neck & Shoulders with Hot Stone 
● Back Neck & Shoulders with Herbal Balls 
● Swedish Massage 
● Prenatal Massage 
● Foot Reflexology 
● Romantic Couples Indulgence 
● Foot care 
● Waxing 

 
Öppettider 
Måndag-fredag 10.00-19.00 
Lördag-söndag 10.00-17.00 

 
Telefon 
(+46) 070 3246397 
ayurvedic.nuadthai23@gmail.com  

Hemsida 
https://www.bokadirekt.se/places/ayurvedic-nuad-thai-50624 

 
Instagram 
https://www.instagram.com/p/CmPbqF3rbBw/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D 

 
Facebook 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088983665995 

 

mailto:ayurvedic.nuadthai23@gmail.com
https://www.bokadirekt.se/places/ayurvedic-nuad-thai-50624
https://www.instagram.com/p/CmPbqF3rbBw/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088983665995

