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Hoitolamenu
KASVOHOIDOT
£ KASVOHOITO, YHDESSÄ KOSMETOLOGIN KANSSA VALITTAVAT TERAPIAT 60 min..……………………………………...70 €
Alkupuhdistus, kuorinta ja yhdessä kosmetologin kanssa valittavat terapiat.

£ TÄYDELLINEN KASVOHOITO, YHDESSÄ KOSMETOLOGIN KANSSA VALITTAVAT TERAPIAT 90 min…………………...92 €
Alkupuhdistus, kuorinta ja yhdessä kosmetologin kanssa valittavat terapiat. Yksilöllinen kasvohoito sisältää pitkän rentouttavan
kasvohieronnan ja käsien hieronnan hoitavan kasvonaamion aikana.

£ PÄIVIDAYN IHONPUHDISTUS 60 min…………………………………………………………………………………………………..70 €
Ihonpuhdistus kaikille, joilla on epäpuhtauksia tai halutaan kirkastaa ihoa.MAlkupuhdistus, kuorinta, mekaaninen ihonpuhdistus, tarvittaessa
miiliumien poisto ja kulmien siistiminen, tehoaineet, naamio ja loppuvoide.

£ ESSE HEMMOTTELU hoitokokonaisuus (Elämyksellinen hemmotteluhetki, ylellinen kasvohoitokokemus päästä
varpaisiin)120 min…………………………………………………………………………………………………………………………….138 €
Hoitoon laskeudutaan puhdistavalla jalkakylvyllä ja syvien hengityksien kautta rentouttavaan päänhierontaan. Hoito jatkuu yksilöllisellä
probioottisella kasvohoidolla, joka sisältää tarvittaessa mekaanisen puhdistuksen , probioottisen ampullin, lihasjännitystä
vapauttavan tai rauhoittavan pitkän hieronnan, stimuloivan silmänympäryshieronnan, erikoisnaamion, jalkapohjien kuorinnan ja hieronnan
sekä käsien hemmottelevan hieronnan.

”Parasta mahdollista omaa aikaa ja elämyksellinen hoitokokemus.”

£ ESSE TEHOKAS -kasvohoito ( Probioottinen kasvohoito pitkällä rentouttavalla hieronnalla) 90 min…………112 €
Rentouttava, tehokas kasvohoitokokemus. Hoitoon laskeudutaan syvien hengityksien kautta sekä jalkapohjien puhdistuksella. Hoito jatkuu
yksilöllisellä probioottisella kasvohoidolla, joka sisältää tarvittaessa mekaanisen puhdistuksen, tehoampullin sekä pitkän kasvo-, kaula- ja
decolette hieronnan ja erikoisnaamion. Naamion vaikutuksen aikana käsien hieronta.

”Hoidossa olet rentoutunut pitkän hieronnan aikana ja saanut tehoampullin lisähyödyt.”

£ ESSE KASVOHOITO ( Probioottinen kasvohoito kaikille ihotyypeille) 60 min …………………………………………...89 €
Räätälöity, probioottinen kasvohoito, huomioiden ihon sen hetken tarpeet. Hoitoon laskeudutaan syvien hengityksien kautta. Hoito sisältää
ihon kuorinnan, tarvittaessa mekaanisen puhdistuksen, lihasjännitystä vapauttavan tai rauhoittavan hieronnan ja naamion. Naamion aikana
yksi valitsemasi vaihtoehtoinen lisäpalvelu.
Lisäpalvelut ovat:
•
•
•

Käsien hemmotteluhieronta
Jalkojen virkistävä hieronta
Päänahan rentouttava käsittely

Täydennä hoitosi tuloksia Essen ampullilla jota imeytetään ihoon rentouttavan akupainannan kera. Hinta +18€

”Intensiivinen tunnin Esse- hoito, joka rentouttaa ja kohentaa ihosi yleiskuntoa. ”

KOSMETOLOGIN KONSULTAATIO 30 min …………………………………………………………………………………………. Maksuton
Kosmetologin neuvonta-aika ihonhoitoon liittyvissä pulmissa. Määritellään ihon tarpeet, kotihoito-ohjeistus ja hoitolahoidot
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JALKAHOIDOT
£ JALKAHOITO …………………………………………………………………………………………………………………………………52 €
Kylpy, kovettumien poisto, kynsien leikkaus, kynsinauhojen hoito sekä jalkojen hieronta.

£ SPA-JALKAHOITO & SHELLAC KESTOLAKKAUS …………………………………………………………………………………...78 €
Kylpy, kuorinta, kovettumien poisto, kynsien leikkaus, kynsinauhojen ja ongelmakohtien hoito, hieronta sekä voide & Shellac kestolakkaus

£ VARPAANKYNSIEN SHELLAC-KESTOLAKKAUS …………………………………………………………………………………….45 €
Kynsien sekä kynsinauhojen kevyt siistiminen, Shellac-kestolakkaus ja voide.

£ SHELLAC-KESTOLAKAN POISTO ……………………………………………………………………………………………………….20 €
Kestolakan poisto (hoitolasta voi myös ostaa kestolakan puhdistuspakkauksen kotiin)

KÄSIHOIDOT
£ KÄSIHOITO…………………………………………………………………………………………………………………………………….52 €
Kuorinta (merisuola + luonnonöljyt) kynsien muotoon viilaus, kynsinauhojen hoito, käsien hieronta & yksiväri lakkaus.

£ KÄSIHOITO (EI LAKKAUSTA)……………………………………………………………………………………………………………..49 €
Kuorinta ( merisuola+ luonnonöljyt ) kynsien muotoon viilaus, kynsinauhojen hoito, käsien ja käsivarsien hieronta

£ SHELLAC KESTOLAKKAUS YKSIVÄRINEN…………………………………………………………………………………………….45 €
Huolitellut kauniit kynnet. Kestolakkaus antaa upean ja kestävän lakan jopa 3 viikoksi.

£ PÄIVIDAYN KÄSIHOITO & SHELLAC KESTOLAKKAUS YKSIVÄRINEN…………………………………………………………..78 €
Sisältää käsien kuorinnan, kynsien muotoon viilauksen, kynsinauhojen hoidon, käsien ja käsivarsien hieronnan ja Shellac-kestolakkauksen.

INTIALAINEN PÄÄHIERONTA
£ INTIALAINEN PÄÄHIERONTA 45 MIN…………………………………………………………………………………………………….49 €
Intialainen päähieronta pohjautuu perimätietoon ja tuhansia vuosia vanhaan intialaiseen luontaislääketieteeseen, jonka mukaan ihminen on
kokonaisuus ja täydellinen terveys edellyttää tasapainoa sekä kehon että mielen eri toimintojen välillä. Päähieronnalla pyritään
vapauttamaan pään alueen kireyksiä ja sen myötä saadaan koko keho rentoutumaan.
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SOKEROINNIT
£ SÄÄRET 45 MIN……………………………………………………………………………………………………………………………….45 €
£ SÄÄRET & REIDET 75 MIN….……………………………………………………………………………………………………………..75 €
£ KAINALOT 30 MIN…………………………………………………………………………………………………………………………….25 €
£ YLÄHUULI 30MIN……………………………….…………………………………………………………………………………………….15 €
£ KOKO KASVOT 60 MIN……………………………………………………………………………………………………………………...40 €

KESTOVÄRIT & MEIKIT
£ RIPSIEN JA KULMIEN VÄRJÄYS………………………………………………………………………………………………………….35 €
Sis. kulmien muotoilun. Hoidon yhteydessä hinta 20 €

£ RIPSIEN VÄRJÄYS……………………………………………………………………………………………………………………………20 €
Hoidon yhteydessä hinta 15 €

£ KULMIEN VÄRJÄYS…………………………………………………………………………………………………………………….…….20 €
Hoidon yhteydessä hinta 15 €

£ ARKI- / PÄIVÄMEIKKI………………………………………………………………………………………………………………………..55 €
£ ILTA- / JUHLAMEIKKI……………………………………………………………………………………………………………………….69 €
£ HÄÄMEIKKI SIS. KOEMEIKIN…………………………………………………………………………………………………….…..….120 €

