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Kasvohoidot 

Kasvohoito hieronnalla 

60 min 80€ 

Rentouttava kasvohoito, joka sisältää alkupuhdistuksen, entsyymikuorinnan,kaula- sekä kasvohieronnan, 

naamion, hoitovoiteen. Sopii kaikille. Hoidossa käytetään ihotyypin ja - tarpeen mukaisia hoitoaineita. 

Kasvohieronta (sis. alkupuhdistus, kasvo-, kaula-, dekolteehieronnan)   

50 min 60€ 

Kasvohieronta on kasvojen elvyttävä erikoishoito, joka kiinteyttä ihoa ja stimuloi lihaksia, parantaa 

aineenvaihdunta ja ihon kimmoisuutta, rentouttaa ilmelihaksia ja hidastaa iän myötä tapahtuvaa lihasten 

surkastumista ja kasvojen rupsahtamista. Hieronnalla saadaan iho vastaanottavaisemmaksi vaikuttaville 

aineille, ihon hapensaanti lisääntyy, ihon väri ja yleinen kunto paranevat pintaverenkierron elpymisen 

myötä, hieronta kiihdyttää ihosolujen uusiutumista. Kasvot saavat uuden ryhdikkään ja rentoutuneen 

ilmeen. 

Ihonpuhdistus / tehopuhdistus (sis.happokuorinnan)   

60 - 75 min 82€/119 €  

Ihonpuhdistus, joka sisältää alkupuhdistuksen, entsyymikuorinnan, höyrytyksen, ultraääni ja/ tai 

mekaanisen puhdistuksen ja naamion sekä suojavoiteen. Hoitoon voidaan yhdistää uudistava 

hedelmähappokäsittelyn. Sopii kaikille.  

Nuorisoihonpuhdistus (-17 v.)      

60 min 68€ 

Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys, ultraääni ja/ tai mekaaninen puhdistus, naamio, hoitovoide 

Eye Treatment -silmänympäryshoito / kasvohoidon yht.     

55 €/30 € 

Silottava, liftaava ja syväkosteuttavahoito. C-vitamiini, A-vitamiini ja luonnon omega öljyt tekevät näkyvän 

muutoksen jo yhdellä hoitokerralla. 

Kasvohoidon yhteydessä 

Mekaaninen- / ultraäänipuhdistus + 20 € 

Vitamiinin / seerumin imeytys + 30 € 

Kemiallinen kuorinta 

Kemialliset kuorinnat( mediderma) nopeuttavat kuolleiden solujen poistumista ja ihosolujen luonnolista 

uusiutumista. Iholta poistetaan karhea eloton kerros ja vahvistetaan ihoa. Ihon koostumus, pinta ja väri 

paranevat.  

Geelikuorinta 

99 € 

Superpinnallinen, ihon tehokas mutta hellävarainen hoito, valmisteluun ennen voimakkaampia 

happokuorintoja. Hoito sopii niin kertahoitona, kuurina kuin jatkuvana hoitona. Parantaa ihon 

kimmoisuutta ja nopeuttaa kollageenisynteesiä, elvyttää ja kirkastaa ihoa.   

  



Retises CT        

135 € 

Retinolikuorinta. Ryppyjä ehkäisevä, parantaa ihokudosten koostumusta, vähentää hyperpigmentaatiota, 

silottaa ihon pintakoostumusta, parantaa UV- vaurioita ja palauttaa UV- säteiden vuoksi vähentynyttä A- 

vitamiinin määrää ihossa.Suositellaan kertahoitona tai sarjahoitona. 

Yhdistelmähoidot(alkoholipohjaisen ja retinolin yhdistelmä)   

180 € 

Toimii tehokkaasti ikääntymistä vastaan: vähentäen ryppyjä, vähentää hyperpigmentaatiota, tehokas 

akneen ja aknen jättämiin arpiin, kosteuttava, nopeuttaa ihosolujen uusiutumista, kirkastaa ihoa. Sopii 

kaikille ihotyypeille kaikkina vuodenaikoina. 

Environ kasvohoidot 

Environ Cool Peeling  

60 min 99€ 

Halutessaan kasvohoidot tehdään Environ tuotteilla ja vitamiineilla( ilmoita ajanvarausyhteydessä) 

Biorevitalisaatio hyaluronihapolla 

Biorevitalisaatio 

• elvyttää ja uudistaa ihoa 

• kiinteyttää ihoa ja palauttaa ihon joustavuuden 

• parantaa ihon väriä ja sävyä 

• tasoittaa juonteita 

• tekee ihon nuoremman ja raikkaamman näköiseksi 

• kosteuttaa tehokkaasti 

1 ml / 190 €  (kasvot tai kaula tai kämmenselät tai joku muu alue ) 

2ml / 320 € ( esim.kasvot ja kaula)  

3ml / 450 €  (esim. kasvot, kaula , dekoltee)  

kts.biorevitalisaatio     

Mikroneulaus 

Erikoishoitomenetelmä ihon nuorentamiseen ja uudistamiseen. (sis. alkupuhdistus, neulaus, tehoaineen 

imeytys, naamio) 

Mikroneulaushoito(kasvot) roller/ pen   

130€/160 €  3x/340 €/ 430 € 

Mikroneulaushoito(kasvot, kaula, dekoltee)  

195€ 3x/ 520€ 

Mikroneulaushoito( kasvot, kaula) + Ferrulac Peels Classic kuorinta   

180 € 

Erikoishoito: kollageeni induktiohoito- sis. kemiallinen kuorinta+ mikroneulaus+ meso cit seerumit   

195 € 

Ihoa vahvistava, kiinteyttävä, arpia ja ryppyjä vähentävä, nuorentava ja vaalentava. 

  



Couperosan käsittely 

Yksittäinen verisuoni  alk.25 € 

Pieni alue alk. 80 € 

Laaja alue alk. 120 € 

Hoito on erittäin tehokas couperosan hoidossa. Katkenneet verisuonet poistetaan jopa yhdellä 

käyntikerralla. Hoidon jälkeen ei suositella 48h: vahvat mausteet, kuumat juomat, tupakointi, alkoholi, 

sauna, urheilu. 

Miliumin poisto 

Yksittäinen milium 25 € 

Pieni alue alk. 80 € 

Laaja alue alk.120 € 

Milium eli ns.luufinni on poskipäissä ja silmien seudulla esiintyvä pieni talimassaa sisältävä vaalea näppylä. 

Miliumit ovat hyvänlaatuisia ihon kasvaimia. Ne voivat esiintyä yksittäisinä tai rykelminä. Sijaintinsa vuoksi 

ne ovat yleensä häiritseviä. Tehokas ja kivuton miliumin poisto (myös silmien lähellä olevat) 

Aknen hoito(valoimpulssi OPT) 

Valoimpulssilla tuhotaan bakteeria ihossa, joka aiheuttaa tulehtuneen aknen. Hoito ehkäisee ihon 

arpeutumista ja tulehduksista aiheutuvaa vaurioitumista. Hoitoa suositellaan sarjahoitona 5 - 10 kerta/1 - 2 

kertaa viikossa. Sarjahoito on aina tehokkaampi ja tulokset näkyvät seuraavana päivänä. Ylläpitohoitoja 

suositellaan kerran kuukaudessa. HUOM! Roacuttane-kuurista pitää olla 6kk väliä ennen 

valoimpulssihoitoa..  

      1 x 5 x 

Kasvot  70€ 300€ 

Kaula  50€ 200€ 

Kasvot ja kaula 90€ 400€  

Selkä  110€ 490€ 

Täyteainehoidot 

Suosittelemme konsultaatioajan varaamista, jossa kartoitetaan asiakkaan toiveet ja tehdään suunnitelma 

tulevasta hoitotoimenpiteestä tai toimenpiteistä. Asiakas saa kustannusarvion toimenpiteestä. 

Konsultaation hinta on 50 EUR. Konsultaation kesto 15 - 30 min. Konsultaation hinta hyvitetään hoidon 

yhteydessä. Varaa konsultaatioaika: (09) 568 0942 

Restylane( Perlane 1 ml) 350€  

Restylane Vital 1 ml( ylähuulen pystyryppyihin) 250€ 

Esimerkkihinnat: yksi alue/ 1 ml Restylane  350€ 

• huulirypyt 

• silmänalusen juonne 

• nenänpielen juonteet 

• suupielet 

• leukavaot 

• posket 

• huulet 



Karvanpoisto valoimpulssihoidolla SHR(Super Hair Removal) Pysyvä karvanpoisto 

SHR on valoimpulssilaitteen ja laserin yhdistelmä.Tehokas, nopea, kivuton... Tuloksia jo yhdellä 

hoitokerralla. Suositellaan 2-6x parhaan tuloksen saavuttamiseksi. 

Yksittäisen karvan poisto    15€ 

Ylähuuli tai leuka    45€ 

Ylähuuli ja leuka    80€ 

Kaula     60€ 

Posket (molemmat)   90€ 

Otsa    60€ 

Säärikarvat     150€ 

Reidet     150€ 

Koko jalat     260€ 

Sormet/varpaat    35€ 

Käsivarret    90€ 

Koko kädet    150€ 

Bikiniraja/ laajennettu alue(naiset)/ brasilialainen 85 €/ 100 € / 130 € 

Rinnat     60€ 

Kainalot     85€ 

Miehet 
Vatsan alue     90€ 
Miesten selkä(niska-hartia,vyötäröön asti)  150€ 
Miesten selkä laaja( sis.niska-hartia,pakaroihin asti)  170€ 
Miesten rinta    100€ 
Miesten niska    80€ 

Karvanpoisto lämminvahalla(Lycon) 

Ylähuuli tai leuka   15€ 

Ylähuuli ja leuka   25€ 

Käsivarret    35€ 

Sääret ja polvet   45€ 

Sääret ja reidet   65€ 

Bikinilinja    30€ 

Kainalot    25€ 

Miesten selkä    45€ 

Miesten rintakehä   40€ 

Miesten selkä+rintakehä   75€ 

 

Ripset & kulmat 

ripset & kulmat katso sivuilta. 

 

  



Jalkahoidot 

Jalkahoito  

30-45 min alk.45€ 

(sis. kovettumien poisto, kynsien leikkaus, rasvaus) suos.ylläpitohoitona    

Perusjalkahoito  

60 min 68€ 

(sis.hieronta tai lakkaus)   

Perusjalkahoito 2  

1h 30min 90€ 

Perusteellisempaa hoita tarvitseville jaloille   

Jalkahoidot suorittaa jalkojenhoitaja. 

Kestopedikyyri  

n. 1h 80 € 

(sis. raspaus, kynsien-, kynsinauhojen hoito, rasvaus + kestävä geelilakkaus) 

Geelilakkaus jalkahoidon yhteydessä  + 20 € 

Aromajalkahoito  

60 min 75€ 

(sis. kylpy, kovettumien poisto, kynsien- ja kynsinauhojen hoito, hieronta tai lakkaus, käytetään 

aromaöljyjä)   

Kynsien lyhennys 15 min 28 € 

Kynsien lyhennys/ ohennus 30 min 40 € 

Lahjaidea. 

Wellness-jalkahoito  

90 min 95 € 

Ylellinen hemmotteluhoito (sis. kylpy, kovettumien poisto, kynsien- ja kynsinauhojen hoito, kuorinta, 

hieronta, naamio, lakkaus)   

"Tosimiehen" jalkahoito  

90 min 95 € 

(sis. kylpy, kovettumien poisto, kynsien- ja kynsinauhojen hoito, vyöhyketerapeuttinen jalkahieronta) 

Erikoisjalkahoidot 

Kynsiproteesi 45 € 

Kynnenoikaisu liuskalla/vaihtoliuska  

40 €/35 €  

Sisään kasvaneet varpaankynnet saattavat olla hyvinkin kipeät. Apu tähän on kynnenoikaisu. Tulos näkyy ja 

tuntuu heti. 

Syylän/ syylien poisto (koagolointi) 

alk.50 €/ krt 

  



Käsihoidot 

Infinite Shine manikyyri     

30 min  35 € 

Pitkäkestoinen lakkaus(10-14 pv), upea väri ja kiilto. 

Minimanikyyri 

30 min 30€ 

(sis. kynsien muotoilu, kynsinauhojen hoito, lakkaus vaalealla lakalla) 

Perusmanikyyri 

60 min 50€ 

(sis. kynsien muotoilu, kylpy, kynsinauhojen hoito, hieronta, lakkaus) 

Geelilakkaus (perusmanikyyrin yhteydessä) + 15€ 

Golden Spa -manikyyri  

75 min 70€ 

Kasvohoitoon verrattava, ihoa hoitava ylellinen menetelmä. Pehmeämmät, sileämmät ja nuorekkaammat 

kädet välittömästi! Hyvä lahjaidea! (sis. kynsien muotoilu, kuorinta, kylpy, kynsinauhojen hoito, hieronta 

ylellisellä Dream Cream -voiteella, kynsien lakkaus) 

Kestomanikyyri 

n. 60 min 50€ 

(sis. kynsien muotoilu, kynsinauhojen hoito, geelilakkaus) 

Huolto  

59€ 

(sis. geelilakan poisto + kestomanikyyri) 

Ranskalainen geelilakkaus + 10€ 

Geelilakkauksen poisto+ kynsien siistiminen 30€ 

Kuorinta käsihoidon yhteydessä 8€ 

Parafiini käsihoidon yhteydessä   

Kolmen hoidon pakettihinnasta  -10 % alennus loppusummasta!  


