Erikoiskasvohoidot
1. Dermia Solution - puhdistava hoito 1 h

95€

- Hedelmähappo / entsymaattinen kuorinta (herkkä iho)
- Ihon puhdistaminen laitteella / ihon puhdistus
- Ihollesi sopiva naamio - Hoitovoide

2. Dermia Solution - mikroneulaushoito 1,5 h

119€

- Uudistaa ja kiinteyttää ihoa
- Ihon puhdistus tehokkaasti ja kivuttomasti, patentoidulla kuorintatekniikalla
- Hoitopään avulla avataan iholle pieniä mikrokanavia
- Sisältää tehoseerumin imeytyksen, erikoisnaamion sekä hoitovoiteen

3. Dermia Solution - korjaava erikoishoito 1,5 h

150€

- Hoidossa tehdään kaikki edellä mainitut toimenpiteet
- Lisäksi käytetään erikoistäsmähoitopäätä, joka hoitaa juonteita ja arpia
- Tehoseerumin imeytys iholle

4. Bioline, Primaluce hedelmähappohoito
Sarjahoitona

99€
89€

- Ihoystävälliset hedelmähapot 20%-50% tulokselliseen ihonhoitoon
- Hoito sisältää myös kasvohieronnan sekä naamion

Alissi Bronte -luonnonkosmetiikkahoidot
Puhdistus, kuorinta ja naamio. Ihon tarpeiden mukaan ihon puhdistus tai hieronta.

60€ / 45 min
70€ / 1 h
85€ / 1,5 h

Ripsienpidennys
Uudet ripset
Huolto 60min
Huolto 45min
Pikahuolto 30min
Pikahuolto 2 viikon välein
Pidennysten poisto

115€
68€
55€
40€
35€
30€

Volyymiripsienpidennykset ovat ohuita kuituja 0,03mm – 0,07mm. Kuidusta muodostetaan viuhka, joka liimataan yhteen
omaan ripseen kiinni. Klassiset ripsienpidennyskuidut ovat paksumpia yksittäisiä ripsiä 0,15mm – 0,20mm. Yksittäinen
ripsikuitu liimataan yhteen omaan ripseen. Kestoripsienpoisto tehdään turvallisesti niihin tarkoitetulla poistoaineella.

Jalat
Perinteinen jalkahoito
Hemmotteleva jalkahoito
Detox-jalkahoito

55€/1 h
68€/1,5 h
50€/1 h 15 min

- Perinteinen jalkahoito: kylvetys, kovettumien poisto, kynsien ja kynsinauhojen hoito jalkaporalla, hieronta sekä kynsien lakkaus
- Hemmotteleva jalkahoito: kylvetys, jalkojen kuorinta, hieronta, naamio jaloille sekä kynsien lakkaus
- Detox-jalkahoito: mineraalikylpy 30 min, kevyt kovettumien poisto ja naamio jaloille
- Kiihdyttää aineenvaihduntaa, poistaa kuona-aineita ja rentouttaa kehoa

Vahaus
Sääret
Koko jalat
Kainalot
Bikinirajat
Kulmat
Huuli- ja leukakarvat

35€/ 30 min
50€/ 1 h
20€
20€
10€
25€

Käsihoito

45€/ 1 h

Käsille ja kynsinauhoille hemmottelua sekä kynsiin lakkaus

Geelilakkaus
Uudet kynnet
Kynsien huolto
Jalkahoidon yhteydessä
Lakkauksen poistaminen erikseen

45€/ 1 h
55€/1,5 h
40€
20€

Paljon eri sävyjä valikoimassa. Kynsien pysyvyys noin 3-4 viikkoa.

Kuumakivihieronta

62€/ 1 h
79€/ 1,5 h

Rentouttava kuumakivihieronta vartalolle. Lämpimät laavakivet poistavat lihasjännitystä
ja vilkastavat aineenvaihduntaa. Luxushoitoa kehon ja mielen hyvinvointiin.

Ripsien kestotaivutus - Lash lift

79€ / 1,5 h
55€ / 1 h

Ilman kestovärjäystä
Luonnollisen kauniit ripset taivutuksen avulla. Omat ripset taivutetaan tyvestä. Hoitoon sisältyy
ripsien ja kulmien kestovärjäys + kulmien muotoilu vahalla. Taivutuksen pysyvyys 6-8 viikkoa.

Kestovärjäys
Ripset ja kulmat
Ripset
Kulmat + muotoilu
Kulmat

Light microblading / Microblading

32€
20€
15€
10€

(sisältää vahvistuksen)

Vuosihuolto (sisältää vahvistuksen)

300€
150€

Kauniit kulmat, suosittu kestomeikki. Kulmat tehdään manuaalitekniikalla ihon pintaan. Huolellinen suunnittelu ja toteutus,
asiakkaan toiveet huomioon ottaen. Kulmien vahvistus 5-6 viikon päästä. Kulmien pysyvyys ihosta riippuen noin 6 kk -1,5 vuotta.

Meikki

50€ / 1 h

Kevyesti arkeen tai vahvemmin juhlaan

Häämeikki
Häämeikki sisältää koemeikin

80€
120€

Intialainen päähieronta

35€/ 30 min

Rentouttava ja virkistävä hoitomuoto. Poistaa stressiä ja lihasjumeja, Vaikuttaa kehoon ja mieleen.

NLP

65€/ kerta

NLP on mielikuvaohjausta. Kuinka ajattelemme? Kuinka opimme? Kuinka tulemme hyvälle tuulelle tai vihaisiksi?
Kuinka onnistumme tai emme onnistu? Opetellaan havaitsemaan omia vuorovaikutus- ja käyttäytymismalleja ja
haluttaessa muuttamaan niitä. NLP auttaa toteuttamaan juuri ne tarvittavat muutokset ajattelussa, käyttäytymisessä
ja toiminnassa, joita tarvitaan haluttujen tulosten aikaansaamiseksi.

Paketti hoitoja
Esimerkiksi:
Perinteinen jalkahoito
Kuumakivihieronta
Rentouttava kasvohoito tai ihonpuhdistus
Kulmien värjäys/muotoilu

160€ / 3,5h

Hinnat sisältävät alv 24%. Saman vuorokauden aikana peruutetuista sekä peruuttamattomista
ajoista on yrityksellä oikeus periä 50% sovitusta hoidon hinnasta.

