HINNASTO
KASVOT
Kasvohoito (alkupuhdistus, kuorinta, ihonpuhdistus, hieronta, naamio ja hoitovoide)

35,50 €

Kasvohieronta (sis. alkupuhdistus, hieronta ja hoitovoide)

18,00 €

Erikoiskasvohoito (ampulli, erikoisnaamio ja voiteet.)

48,00 €

Laitehoidot kasvoille: mikrohionta, radiofrekvenssi ”RF” tai ultra

48,00 €

Ampulli kasvohoidon yhteydessä

7,50 €

Pevonia silmänympäryshoito kasvohoidon yhteydessä

14,00 €

Yonka-silmänympäryshoito (kasvohoidon yhteydessä 20,50 €, ei sisällä kasvohierontaa)

28,00 €

KULMAT JA RIPSET
Kulmien värjäys ja muotoilu
Kulmien muotoilu

10,00 €
9,00 €

Ripsien värjäys

10,00 €

Kulmien ja ripsien värjäys (sis. muotoilun)

15,00 €

Ripsien kestotaivutus (kestotaivutuksen yhteydessä ripsien värjäys 6,50 €)

22,00 €

KÄDET
Käsihoito (kylpy, kynsien viilaus, kynsinauhojen hoitaminen, hieronta, hoitovoide, kirkas lakka)

17,00 €

Erikoiskäsihoito (kylpy, kynsien viilaus, kuorinta, hieronta, seerumi, naamio, kirkas lakka)

23,00 €

Pikamanikyyri (kynnen viilaus, kirkas lakka, hoitovoide)

12,00 €

Parafiini (hoitovoide, parafiininaamio)

15,00 €

Kestolakkaus (Kestolakkauksen poisto 15,00 €)

25,00 €

JALAT
Jalkahoito (kylpy, kynsien hoito, kovettumien ym. poisto, raspaus, hieronta, hoitovoide)

27,00 €

Erikoisjalkahoito (kylpy, kuorinta, naamio, kynsien siistiminen, hoitovoide)

32,50 €

Kylvetys ja kynsien leikkaus (kylpy, kynsien hoitaminen, hoitovoide)

15,00 €

KARVANPOISTOKÄSITTELYT
Käsivarret tai Sääret (sääret + reidet 24,00 €)

18,00 €

Bikinirajat tai kainalot

13,00 €

Huulikarvat (lisäalue: leuka+3,00 €, posket+3,00 €)

8,00 €

VARTALO
Selän ihonpuhdistus (alkupuhdistus, kuorinta, ihonpuhdistus, hieronta, naamio ja hoitovoide)

35,50 €

Kokovartalohieronta (kuivaharjaus, hieronta)

30,00 €

Kuumakivihieronta (lämpimillä kivillä tehtävä syvärentouttava kokovartalohieronta)

40,00 €

Yonka Bambuhieronta (rentouttava hieronta bambukepeillä ja eteerisillä öljyillä)

40,00 €

Aromahieronta (rentouttava eteerisillä öljyillä tehtävä hieronta)

40,00 €

Thalgon vartalohoidot (kiinteyttävä tai hemmotteleva)

40,00 €

Thalgo Mutahoito (mutanaamio yhdistettynä suolakuorinnalla ja kokovartalohieronnalla)

40,00 €

G5-kiertovärähtelylaite tai Lymfasukat

25,00 €

Laitehoidot vartalolle (radiofrekvenssi-kavitaatio hoito tai ultraääni hoito)

29,00 €

(vartalohoidot saatavina kausittain)

EHOSTUS
Päivämeikki

16,50 €

Juhlameikki

21,50 €

(ehostukset saatavina kausittain)

SARJAHOIDOT
Kasvo- ja vartalohoitolaitteen sarjahoidon ottajalle 6. kerta puoleen hintaan!
Avoinna: ma-pe 8-16
Huom! Aukioloaikoihin voi tulla muutoksia.
Ajanvaraus: 050 310 9503

