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VARTALONHOITO/ HIERONTA €

Vartalon kuorintahoito (kuorinta ja tehotuote) (45 min) 48,00

Käärehoito (kosteuttava/puhdistava/selluliitti) (60 min) 62,00

Klassinen rentouttava puolivartalohieronta (30 min) 30,00

Klassinen rentouttava kokovartalohieronta (60 min) 60,00

Kuumakivihieronta (n.1 h 15 min) 80,00

Kuumakivihieronta kasvoille (30min) 35,00

DEPILAATIOT/ KARVOJEN POISTO (vahalla) €

kasvot (10 min) 10,00

käsivarret/kainalot/bikini (20 min) 20,00

Sääret/reidet (30 min) 30,00

Sääret + reidet (45 min) 50,00

KÄSIHOITO €

Pikamanikyyri (30 min)
Kynsien viilaus, kynsinauhojen hoito ja lakkaus

30,00

Kynsien ja kynsinauhojen hoito,  
hieronta, hoitovoide, lakkaus (50 min)

55,00

Hemmotteleva manikyyri (1 h 15 min) 65,00

Parafiinihoito (n. 20 min) 30,00

MEIKKAUKSET €

Päivämeikki (30 min) 30,00

Juhlameikki (60 min) 50,00

Häämeikki (sis. suunnittelu ja juhlameikki) 60,00

RIPSIEN PIDENNYS €

Pidennys (sis. ripset) (1h 30 min.) 120,00

huolto 30 min 40,00

huolto 60 min 60,00

RIPSIEN JA KULMIEN KESTOVÄRJÄYKSET €

Ripset ja kulmat + kulmien muotoilu (30 min) 28,00

Ripsien värjäys (20 min) 17,00

Kulmien värjäys (15 min) 11,00

Kulmien muotoilu (10 min) 9,00

Ripsien-, kulmien värjäys ja muotoilu  
muiden töiden yhteydessä 

-15 %

Ripsipermanentti (45 min) 49,00

JALKAHOITO €

Perushoito (45 min)
Jalkakylpy, kynsien ja kynsinauhojen hoito,  
kovettumien poisto, hoitovoide

50,00

Hemmotteleva jalkahoito (1  h 15 min)
Jalkakylpy, kynsien ja kynsinauhojen hoito, kovettumien poisto,  
kuorinta, hieronta, hoitovoide

70,00

Varpaankynsien geelaus (50 min) 50,00

Varpaankynsien lakkauslisä (sis. pienen kynsilakan kotiin) 10,00

KASVOHOIDOT (ultraääni tai mikrohionta) €

Perinteinen ihonpuhdistus/junior ihonpuhdistus (45 min)
alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys, epäpuhtauksien poisto,  
naamio, hoitovoide

50,00

Perus kasvohoito (40 min)
alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys, ampullin imeytys,  
naamio, hoitovoide

45,00

Täydellinen kasvohoito (n. 1 h)
alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys, epäpuhtauksien poisto,  
kasvohieronta, naamio, ampulli, hoitovoide, kulmien siistiminen

75,00

Erikoiskasvohoito (n. 1 h)
alkupuhdistus, kuorinta, hieronta, ampulli, laitehoito,  
naamio, kulmien siistiminen, hoitovoide

80,00

Ihonpuhdistuslisä (15 min) 15,00


