
Kasvohoidot
Luonnonkaunis kasvohoito  82€
Alkupuhdistus, kuorinta, hieronta kuukivillä, naamio ja 
hoitovoide ihotyyppin huomioiden Anumati Naturals 
luomusarjalla. Kuukivihieronta vaikuttaa lymfakiertoon, 
kuona-aineiden poistoon sekä auttaa kudoksia hapen-
saanissa sekä antaa syvän ja pitkään kestävän rentoutuksen. 

Rosel Heim kasvohoito 1. käynti 90min  80€
Konsultaatio ja hoitosuunnitelma, ihon alkupuhdistus, 
ihopuhdistus, kulmien muotoilu, kasvo- ja dekoltehieronta, 
naamio sekä hoitotuotteet. 

Rosel Heim kasvohoito jatkokäynti 75min  70€
Alkupuhdistus, ihopuhdistus, kulmien muotoilu, kasvo- ja 
dekoltehieronta, naamio sekä hoitotuotteet. 

Keijun hemmotteluhoito 75min   60€
Kasvoille alkupuhdistus, ihontarpeiden mukainen kuorinta, 
kasvo- ja dekoltehieronta, naamio sekä hoitotuotteet. Jaloille
yrttihaude ja hieronta.

Phyt’sublime Eyes -silmänympäryshoito  60€
Sisältää tehotuotteet, hieronnan ja erikoisnaamion silmän-
ympärysiholle. Toisen hoidon yhteydessä tehtynä 45€

Kastehelmi kasvohoito 90min 64€
Alkupuhdistus, kuorinta, mekaaninen puhdistus, hieronta, 
naamio ja hoitovoiteet. Naamion aikana käsien kuorinta ja 
hieronta.

Nuorten kasvohoito 75min 56€
Alkupuhdistus, kuorinta, mekaaninen puhdistus, naamio ja 
hoitovoiteet.

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

Suklaa hoitopaketti 105min         109€
Sisältää Rosel Heim tuotteilla kasvoille alkupuhdistuksen, 
naamion sekä hoitotuotteet. Jaloille mineraalisuolahauteen, 
kovettumien poiston, kynsien ja kynsinauhojen hoidon sekä 
hieronnan ja naamion. Hoidossa käytetään suklaa tuotteita.

Kestovärjäykset   /kasvohoidon yhteydessä

Ripsien ja kulmien kestovärjäys      28€ /20€
Sisältää kulmien muotoilun

Ripsien värjäys ja kulmien muotoilu  22€ /18€
Ripsien värjäys      18€ /14€
Kulmien värjäys ja muotoilu      18€ /14€
Kulmien muotoilu      15€ /10€

Jalkahoidot
Hemmotteleva jalkahoito 62€
Sisältää emäksisen mineraalisuolahauteen, känsien ja 
kovettumien poiston, kynsien ja kynsinauhojen hoidon, 
kynsien lakkauksen, jalkanaamion sekä hieronnan.

Rentouttava jalkahoito    52€
Sisältää emäksisen mineraalisuolahauteen, känsien ja 
kovettumien poiston, kynsien ja kynsinauhojen hoidon sekä 
hieronnan.

Mini jalkahoito 40€
Sisältää jalkakylvyn, koskeutuksen, kynsien leikkauksen ja 
ohennuksen.

Ihokarvojen poisto
Reisien ja säärten sokerointi   54€
Säärten sokerointi   33€
Bikinilinjan sokerointi   25€
Kainaloiden sokerointi   20€
Huulikarvojen sokerointi/vahaus   13€
Kasvojen karvanpoisto vahalla   12€
Huulikarvojen vahaus hoidon yhteydessä   10€

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Kynnet ja manikyyri
Manikyyri 60 min   47€
Sisältää kynsien viilauksen, kynsinauhojen hoidon, 
lakkauksen, kuorinnan ja hieronnan.

Shellac-geelilakkaus uudet   43€
Shellac-geelilakkaus huolto   48€

Vartalohoidot
Intialainen kasvo-ja päähieronta 60 min     50€
Sisältää yrttikylvyn jaloille sekä hieronnan selälle, 
jalanpohjiin, käsille, kasvoille ja päänahalle öljyllä

Kuumakivihieronta 60 min      61€
Koko kehon rentouttava hoito

Hartia- ja selkähaudehoito 60 min    56€
Hartioiden ja selän lämpöhoitoturvehaude. Hoitoturpeen 
vaikuttaessa kehossa, hierotaan pää ja kädet. Hoitoturve 
poistetaan ja selkä hierotaan.

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.

Klassinen hieronta
Hieronta 30 min   28€
Hieronta 45 min   37€
Hieronta 60 min   47€
Hieronta 90 min   65€

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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