
Kasvohoidot

Säihke kasvohoito 45 min 40 €
Alkupuhdistus, kuorinta ja Ekopharma tai hoitoturve 
naamio  ja hoitovoiteet. Hieronta jaloille naamion 
aikana.

Kastehelmi kasvohoito 90 min 60 €
Alkupuhdistus, kuorinta, mekaaninen puhdistus, 
hieronta, naamio ja hoitovoiteet. Naamion aikana 
käsien hilla kuorinta ja hieronta.

Valotar-kasvohoito 90-110 min 80 €
Alkupuhdistus, kuorinta ja syväpuhdistus, hieronta, 
yksilöity erikoisnaamio sekä hoitovoiteet. Kasvohoito 
sisältää ultraäänipuhdistuksen sekä hoitoturvehauteen 
jaloille.

Lisäpalvelut kasvohoitojen yhteydessä:

Ultraäänipuhdistus 15€
Mekaaninen puhdistus 15€
Hoitoturvehaude jaloille tai käsille 20€

Kestovärjäykset
Ripsien ja kulmien kestovärjäys 24€
Sisältää kulmien muotoilun

Ripsien värjäys ja kulmien muotoilu 20€
Ripsien värjäys 16€
Kulmien värjäys ja muotoilu 16€
Kulmien muotoilu  13€

Kestovärjäykset kasvohoidon yhteydessä:

Ripsien ja kulmien kestovärjäys 18€
Sisältää kulmien muotoilun.

Ripsien tai kulmien kestovärjäys 12€
Kulmien muotoilu  8 €

Jalkahoidot

Rentouttava jalkahoito  45€
Sisältää emäksisen mineraalisuolahauteen, känsien ja 
kovettumien poiston, kynsien ja kynsinauhojen hoidon, sekä 
hieronnan.

Varpaan kynsien lakkaus      7 €
Jalkahoidon yhteydessä. Sis. kynsilakan omaksi 

Turvehaudehoito jaloille 45-60 min  45€
Jalkojen lämpöhoitoturvehaude jalkaterille sekä jaloille 
polviin asti. Hauteen vaikuttaessa käsien kuorinta ja hieronta.

Rentouttava jalkahoito hoitoturpeella     70€
Yhdistettynä rentouttava jalkahoito sekä turvehaudehoito 
jaloille.

Ihokarvojen poisto

Reisien ja säärien sokerointi 50€
Säärten sokerointi 30€
Bikinilinjan sokerointi 25€
Kainaloiden sokerointi 20€
Huulikarvojen sokerointi/vahaus 13€
Kasvojen karvanpoisto vahalla 12€
Huulikarvojen vahaus hoidon yhteydessä 10€

Kynnet ja manikyyri

Manikyyri 60 min 45€
Sisältää kynsien viilauksen, kynsinauhojen hoidon, 
lakkauksen, kuorinnan ja hieronnan.

Shellac-geelilakkaus uudet 42€
Shellac-geelilakkaus huolto 47€

Vartalohoidot

Intialainen kasvo-ja päähieronta 60 min     45€
Sisältää yrttikylvyn jaloille sekä hieronnan selälle, 
jalanpohjiin, käsille, kasvoille ja päänahalle öljyllä

Kuumakivihieronta 60 min     55€
Koko kehon rentouttava hoito

Hartioiden, selän ja jalkojen haudehoito     60€
Hartioiden, selän ja jalkojen lämpöhoitoturvehaude. Hoito-
turpeen vaikuttaessa kehossa, hierotaan pää ja kädet. Hoito- 
turve poistetaan kuivakuppien ja lämpimien kääreiden avulla. 
Lopuksi hoidetut alueet hierotaan. Hoidon kesto 90 min.

Hartia- ja selkähaudehoito     50€
Kuten edellä mainittu hartioiden, selän ja jalkojen 
lämpöhoitoturvehaude, mutta ilman jalkojen osuutta.

Äänimaljahoito 60 min     45€
Äänimaljahoito on syvärentoutusmenetelmä, jonka vaikutus 
perustuu resonanssiin eli myötävärähtelyyn sekä ääni-
aaltoihin. Äänimaljahoito on lempeä hoitomuoto, kun kaipaat 
rauhoittumista arjen kiireiden keskellä.

Äänimaljahoito chakroille 20 min    15€
Hoidossa käydään läpi päächakrat Tiibetiläisillä 
äänimaljoilla. Hoito harmonisoi chakrojen toimintaa, 
rentouttaa ja rauhoittaa mielen.

Meikit

Juhlameikki / iltameikki    45€
Häämeikki sis. koemeikin    60€

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.


