PALVELUT/ HINNASTO (sis. Alv 24%)

KASVOHOIDOT
Täydellinen kasvohoito
(sis. kuorinta, syväpuhdistus, ampulli, pitkä kolmivaiheinen hieronta, naamio, kulmien siistiminen, voiteet)

74 €

Kasvohoito

66 €

(sis. Kuorinta, syväpuhdistus, ampulli, hieronta, naamio, kulmien siistiminen, hoitovoiteet)

Rentouttava kasvohoito

56 €

(sis. Kuorinta, ampulli, pitkä kolmivaiheinen hieronta, naamio, hoitovoiteet)

Ihonpuhdistus

56 €

(sis. Kuorinta, höyrytys, syväpuhdistus, naamio, kulmien siistiminen, hoitovoiteet)

Ultraääni ihonpuhdistus
+ampulli
+hieronta
Nuoren ihonpuhdistus

58 €
8€
8€
40-48€

(sis. Kts ylh.) Hintaan vaikuttaa paljonko on puhdistettavaa

Miesten Kasvohoito

66 €

(sis. Kuorinta, syväpuhdistus, kasvohieronta, naamio, hoitovoiteet)

Pikavirkistys

35 €

(sis. Alkupuhdistus, kuorinta, tarpeen/ toiveen mukaan hieronta tai naamio, hoitovoiteet)

Janoisen ihon Superkosteutus

68 €

Academie erikoiskasvohoito , täsmähoito ihon kosteutukseen

Rasvoittuvan ihon Raikastus

75 €

Academie erikoiskasvohoito , täsmähoito hillitsemään ihon rasvoittumista ja kiiltelyä

Punoittavan ihon Pelastus

85 €

Academie erikoiskasvohoito , ihoa rauhoittava täsmähoito couperosa iholle

Happihoito

75 €

Academie erikoiskasvohoito, virkistävä täsmähoito stressaantuneelle tai rasittuneelle iholle

Micro-Dermabrasio

82 €

Academie erikoiskavohoito , tehokuorintaa ja silotusta kasvoille ja käsille. Häivyttää ikääntymisen merkkejä, heleyttää ihoa.

Ikääntyvän ihon Kuningatarhoito
Academie erikoiskasvohoito , liftaava ja napakoittava tehohoito. Palauttaa iholle energiaa ja elinvoimaa. Käsille kuorinta+ hieronta

99 €

JALKA- JA KÄSIHOIDOT
Perusjalkahoito

48 €

(sis. Kylvetys, kovettumien ja känsien poisto, kynsien leikkaus ja siistimen+ lakkaus, rasvaus)

Jalkahoito hieronnalla

59 €

(sis. perusjalkahoito+ hieronta polveen asti)

Miesten jalkahoito

55 €

(sis.kylvetys, kovettumien ja känsien poisto, kynsien leikkaus ja siistiminen ja hieronta)

Varpaan kynsien leikkaus

25 €

(sis. Kylvetys, kynsien leikkaus ja siistiminen)

Manikyyri

32 €

Käsihoito
(manikyyri+ hieronta)

43 €

Sopolish- kestolakkaus (yksivärinen)

39 €

koristelut +5€, ranskalainen lakkaus +5€

Parafiinhoito käsille (sis. hieronnan)
hoidon yhteydessä

25 €
15 €

RIPSET JA KULMAKARVAT
Kestoväri ripsiin ja kulmiin sekä kulmien muotoilu
hoidon yhteydessä

25 €
18 €

Kestoväri ripsiin
hoidon yhteydessä

13 €
10 €

Kestoväri kulmiin (sis. muotoilun)
hoidon yhteydessä

13 €
10 €

Kulmakarvojen muotoilu

11 €

Ripsipermanentti (sis. ripsien kestovärin)

48 €

Volyymiripset
Volyymiripsien huolto
Ripsienpidennys

110 €
70-75€
95 €

Ripsihuolto (50-75min)

55-61€

koriste"timantit"

1€/kpl

MEIKIT
Juhla/iltameikki
Kevyt ehostus (sopii myös juhliin)
Meikkiopastus
Häämeikki (sis. koemeikin)
irtoripset meikin yhteydessä

47 €
30 €
55 €
80 €
5-10€

IHOKARVOJEN POISTO
Sokerilla:
Sääret
Kainalot
Bikiniraja
Ylähuuli
Ylähuuli+leuka

32 €
20 €
25 €
12 €
15 €

Sääret+kainalot
Sääret+bikini
Kainalot+bikini
Sääret+kainalot+bikini

42 €
45 €
35 €
63 €

Lämminvahalla:
Sääret
Ylähuuli

26 €
10 €

MORSIUSPAKETIT
1. Kasvohoito+häämeikki ja koemeikki+ kynsien kestolakkaus
2. Pikavirkistys kasvoille+ häämeikki ja koemeikki+ ripsien pidennys

Hinnasto päivitetty 1.5.2015

180 €
200 €

