MIKRONEULAUSHOITO
K AU N E U S H O ITO LA

EXUVIANCE-KASVOHOIDOT
AHA-kuorinta naamiolla (Rt, Clay)
+ booster
+ hieronta
+ meg. puhdistus
+ seerumi/tehoaineet
+ erikoisnaamiot

60,10,20,5-15,5,10,-

(Kulta-oxygen, Deep, Opti, Plump)
+ silmänympärysnaamio
+ decoltee

10,15,-

RETINOLIHOITO (Excuviance)
Retinolikuorinta (45 min)

80,-

+ hieronta naamiolla (60 min)
+ sarja max 1kk -10%

30,-

NEO STRATA KASVOHOIDOT
(tehohoito)
AHA-kuorinta naamiolla

75,-

Sarjahoito (3-4 vk)
+ booster
+ hieronta
+ erikoisnaamio
+ mekaaninen puhdistus
+ silmänympärysnaamio
+ decoltee

65,10,20,10,5-15,10,15,-

RETINOLIHOITO (Neo Strata)
Retinolikuorinta (45 min)

95,-

+ hieronta naamiolla (60 min)
+ sarja max 1kk -10%

Retinolikuorinta selkä tai
niska (45 min)

30,-

Alk. 65-100,-

GUINOT-ERIKOISKASVOHOIDOT
Kauneushetki (n. 1 h)
100,(sis. kuorinta, hieronta ja erikoisnaamio)
Hydradermie (n. 1,5 h)

105,-

(sis. kuorinta + kaksoisionisaatio
+ happiterapia + hieronta + naamio)

Hydradermie Lift (n. 1,5 h)

105,-

(sis. kuorinta + lymfa + lihasstimulaatio +
ampulli hieronta + naamio)
(sis. lymfa + lihasjumppa

Kuningatarkasvohoito(n. 2 h 15 min.) 160,(sis. hydradermie + hydradermie lift)

TIMANTTIKASVOHOITO
+ erikoisnaamio
+ hieronta
+ RF

150,-

+ kaula
+ decoltee
+ neoseerumit
Sarjahoito (alk. 2. hoidosta)

50,50,10,-20%

KESTOVÄRJÄYKSET
Yumi Lashes
ripsien kestotaivutus + väri (1h 30 min)
+ kulmien laminointi (2h)
yht.
Kulmakarvojen laminointi (1h)
Ripset ja kulmat (sis. muotoilun) 32,Ripset
22,23,Kulmat (sis. muotoilun)
Kulmien muotoilu

82,122,62,36,25,26,16,-

KESTORIPSET-PIDENNYKSET
Klassiset (1,5 h)

110,-

Volyymiripset/hybridi (2h 15min)
125,Huolto 3-4 viikon välein
- Klassiset
60-75,- Volyymit (max 1h 45 min)
78-90,Pikahuolto max 2 vkon välein (45 min.) alk. 55,- Ei pikahuoltoja muualla asennettuihin
pidennyksiin
Poisto 30min
15-30,-

IHOKARVOJEN POISTO VAHA/SOKERI
Kulmakarvat
Ylähuuli
Ylähuuli + leuka
Koko kasvot
Sääret
Reidet
Bikinistä varpaisiin
Kainalot
Käsivarret
Bikinilinja tai pakarat
Stringlinja
Brasilialainen (naiset, miehet)
Huolto alk.
Yläselkä
Koko selkä
Rinta/vatsa
Paketti; kainalo + brassi + sääret
sarja max 6vk
Paketti; kainalo + brassi
sarja max 6vk

16,16,22,32,39,39,90,25,37,37,47,63,47,38,70,40,114,99,79,67,-

Käsihoito

55,-

(sis. kynsien hoito, lakkaus + voide
+ hieronta/paraﬁinihaude
Paraﬁinihaude (sis. kuorinnan)
Muun hoidon yhteydessä

15,35,15,-

SPA-käsihoito (1h 15min.)
67,10,20,55,-

RADIOFREKVENSSI RF KASVOHOITO
Radiofrekvenssihoito + cryo
(sis. naamion)

70,

+ erikoisnaamio
Muun hoidon yhteydessä

10,55,-

68,-

(sis. kynsinauhojen hoito, kuorinta, hieronta,
lakkaus (norm.))
+ Shellac-lakkaus (1h 45min)

30,-

KESTOLAKKAUS KYNSIIN
Shellac-kestolakkaus (60 min)
+ ranskalainen/koristelu (1-1,15 h)

50,alk. 5,-

Kestolakkauksen huolto

60,-

Käsi- ja jalkahoidon yhteydessä

30,-

(sis. vanhan poisto + uusi lakkaus (1h 15min))

HUOM! Esteen sattuessa peruutathan aikasi viimeistään edellisenä päivänä!
Peruuttamattomasta hoitoajasta veloitamme hoidon hinnan.

25,-

Plexigel vahvistus (1h 15min)
Plexigel huolto (1h 30min)

60,70,-

(sis. viilaus/tasoitus + öljy (30 min.)

JALKAHOIDOT
Jalkahoito

KÄSI- JA KYNSIHOIDOT

Hydradermie Lift EXPRESS (n. 45 min.) 60,-

Timanttikuorinta

Kasvot

Kestolakan poisto (30 min)

sarja 60,-

63,-

(sis. jalkakylpy, kovettumat, kynsien lyhennys,
kynsinauhat, lakkaus, hieronta)
+ Shellac kestolakkaus
30,-

Luxus-jalkahoito

73,-

(sis. perusjalkahoidon, kuorinnan, haudenaamion ja hieronnan)
+ Shellac kestolakkaus

30,-

Pikahoito jaloille (sis. jalkakylvyn)
+ känsänpoisto
+ kynsien lyhennys
+ sisäänkasvaneen kynnen hoito
+ ohennus

20,à 5,20,alk. 15,10-15,-

Lymfa Boots
Hoidon yhteydessä

30,15,-

MEIKKAUS
Päivämeikki
Juhlameikki
Morsiusmeikki + koemeikki
Meikkiopastus

KORVIEN REI'ITYS
Korut

50,65,110,50,-

12,alk. 16,-

VARTALOHOIDOT
Kuumakivihieronta (1,5 h)
Selkä, niska, hartiat, jalat (1 h)
Selkä ja niska (30 min.)

95,75,45,-

Intialainen päähieronta (30 min.)
47,+ kasvohieronta naamiolla (1h 15 min.) 85,Lymfa Boots
Hoidon yhteydessä

30,10,-

Aromaterapiahieronta (1h 15 min.)

90,-

Yrttinyyttihieronta (1h)

100,-

HEMMOTTELUPAKETIT
Hemmottelupaketti

160,-

sis. kasvohoito (kuorinta, hieronta, erikoisnaamio),
jalkahoito ja paraﬁinihaude käsille

Hehkua iholle erikoiskasvohoito

120,-

sis. kuorinta + hieronta + naamio + silmänympärysnaamio ja jalkahieronta/lymfa boots

Jalkahoito ja käsien kuorinta
paraﬁinihauteella

90,-

Jalkahoito käsihieronnalla (sis. haudenaamion) + kasvohieronta naamiolla 130,PF hieronta-rentoutumishetki

hoitoalueet: selkä, niska, hartiat
+ kasvohieronta naamiolla

110,-

Ripsien ja kulmien kestovärjäys + kosteuttava simänymprysnaamio (30 min)
45,Luxuspaketti

175,-

Jalkahoito + kasvojen kirkastus

110,-

Sis. luxus jalkahoidon, + kasvohoidon (kuorinta,
hieronta, erikoisnaamio, silmän ympärys naamio
sekä kulmien värjäys ja muotoiluu
(sis.kuorinnan ja naamion)

Käydessäsi sarjahoidossa
1-2 vk:n välein
3-5 vk:n välein
Hoidon yht. laser

-20%
-10%
-40%

Ei koske kestolakkauksia eikä ripsien pidennyksiä

