
RIPSET JA KULMAT
Ripsipidennykset 95 € 
Ripsipidennysten täyshuolto 60 €
Ripsipidennysten pikafix 35 €
Ripsipidennysten poisto 20 €
Volyymiripset 129 €
Volyymiripsien huolto 72 € 
Volymiripsien pikafix  59 €
Hybridiripset 109 €
Hybridiripsien huolto 65 €
Hybridiripsien pikafix 45 €

Ripsien kestotaivutus (sis. värin) 59 €
Ripsien värjäys 19 €
Kulmien muotoilu ja värjäys 18 €
Kulmien laminointi  49 €
Ripsien ja kulmien muotoilu ja värjäys 32 €

Vita Liberata SUIHKURUSKETUS
Kasvot ja decoltee 16 €
Puolivartalo 29 €
Kokovartalo 39 €

KYNNET
Rakennekynnet

Rakennekynnet  110 €
Kynsihuolto (sis. yhden kynnen) 75 €
Rakennekynsien poisto 45 €
Yhden kynnen fix 15 €

Kestolakkaukset
Värillinen kestolakkaus
sis. kynsien viilaus, kynsinauhojen hoito ja lakkaus

 - luonnonkynteen 42 €
 - luonnonkynnen vahvistuksella 75 €
 - lakkaus ja vanhan lakkauksen poisto 50 €

Ranskalainen kestolakkaus luonnonkynteen 47 €
sis. kynsien viilaus, kynsinauhojen hoito ja lakkaus

Kestolakkauksen poisto 20 €

Varpaan kynnet
Värillinen kestolakkaus 42 €
Ranskalainen kestolakkaus 47 €
Värillinen kestolakkaus ja vanhan lakkauksen poisto 50 €

MEIKKAUSPALVELUT
Meikki 60 €
Meikki irtoripsillä 65 €
Morsiusmeikki (sis. koemeikin) 120 €
Meikkiopastus 65 €

KOMEUSRESEPTI MIEHELLE
Virkistävä kasvohoito miehelle 79 €

sis. alkupuhdistus, kuorinta,   
kasvohieronta ja hoitovoide  
Ihonpuhdistuksella  85 €

Perusjalkahoito 55 €
sis. kylvetys, kovettumien poisto, raspaus,   
kynsinauhojen siistiminen, kynsien leikkaus ja   
hoitovoide

Täydellinen jalkahoito 75 €
sis. kylvetys, kuorinta, kovettumien poisto,   
raspaus ja kynsien leikkaus, kynsinauhat,   
hieronta ja hoitovoide 

Kuumakivihieronta 30 min 45 €
Kuumakivihieronta 50 min 69 €

Intialainen päähieronta 45 €

Nenä- tai korvakarvojen poisto sokeroimalla 10 €
Nenä- ja korvakarvojen poisto sokeroimalla 15 €
Niskakarvojen poisto sokeroimalla 15 €
Selkäkarvojen poisto sokeroimalla 40 €
Rintakarvojen poisto sokeroimalla 30 €
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KASVOHOIDOT
Täydellinen kasvohoito 89 €

sis. alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys,  
epäpuhtauksien poisto, hieronta, tehotipat,  
naamio, kulmien siistiminen ja hoitovoide.

Klassinen kasvohoito 85 €
Hemmotteleva ja rentouttava kasvohoito 
ihosi tarpeen mukaan toteutettuna, 
sis. alkupuhdistus, kuorinta, hieronta,  
naamio, kulmien siistiminen ja hoitovoide. 
Hoito voidaan tehdä myös luonnonkosmetiikalla.

DERMAPEN 4 HOIDOT (mikroneulaus)
Dermapen-hoito, kasvot ja kaula 169 € 
Dermapen-hoito, kasvot, kaula, decoltee ja kädet  219 €

Täydellinen kasvohoito ja Calluspeeling-jalkahuolto  
kasvohoidon yhteydessä 119 €

Kasvohoito sis. alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys,  
epäpuhtauksien poisto, hieronta, tehotipat, naamio,  
kulmien siistiminen ja hoitovoide.   
Calluspeeling-jalkahoito sis. hedelmähapoilla tehtävän   
kuorinnan, raspauksen ja kevyen hieronnan.

Nuorten kasvohoito 69 €

Mekaaninen ihonpuhdistus 69 €
sis. alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys,  
epäpuhtauksien poisto, naamio ja hoitovoide  
Hoito on mahdollista toteuttaa myös selän alueelle.

Elsa Hjeronymus -kemiallinen syväpuhdistus 78 €
Hoito on mahdollista toteuttaa myös selän alueelle.

Bion hapotushoito (sis. ihonpuhdistus) 89 €

Timanttihionta 69 €
sis. alkupuhdistus, timanttihionta, seerumi,  
naamio ja hoitovoide, sarjahoidossa kuudes hoito -50 %.

Schrammek GreenPeel® -yrttisyväkuorinnat
Glamour  60€

Kevyt, kirkastava kuorintahoito

Fresh Up 95 €
Kevyesti toteutettava yrttisyväkuorinta

Energy 125 €
Ihoa kuoriva ja uudistava yrttisyväkuorinta  
Ihonpuhdistuksella 135 € 
Hoidon hintaan sisältyvät tehoampullit

Classic 190−225 €
Voimakkaasti ihoa uusiva ja kuoriva yrttisyväkuorinta.

HIERONNAT
Kuumakivihieronta 30 min 45 €
Kuumakivihieronta 50 min 69 €
Intialainen päähieronta 45 €

SOKEROINTI/VAHAUS
Kasvot 25 €
Ylähuuli tai leuka 10 €
Ylähuuli ja leuka 20 €
Kainalot 19 €
Käsivarret 29 €
Bikinirajat 26 €
String 30 €
Brasilialainen 65 €
Sääret 30 €
Reidet  35 €
Sääret ja reidet 59 €
Selkä 40 €
Rinta 30 €
Pakarat 29 €

Kaksi tai useampi alue kerralla -10 %

DIATERMIA
Varsiluomienpoisto 35 €/15 min
Pintaverisuonienpoisto 35 €/15 min
Karvojenpoisto 35 €/15 min

KESTOPIGMENTOINTI
Kulmat 440 €
Eyeliner ylärajaus 420 €
Eyeliner alarajaus 320 €
Eyeliner ylä- ja alarajaus 520 € 

Hintaan sisältyy vahvistus noin neljän viikon  
kuluessa sekä hoitovoide. 

 Vahvistus 1. vuoden aikana 150 €
 Vahvistus 2. vuoden aikana 250 €

KÄSI- JA JALKAHOIDOT
Pikamanikyyri 29 €

sis. kynsien muotoilu ja lakkaus

Ylellinen käsihoito 55 €
sis. kynsien muotoilu, kylvetys, kynsinauhojen hoito,  
kuorinta, hieronta, lakkaus ja kynsinauhaöljy

Lämmin parafiinihoito käsille 20 €
Hoidon yhteydessä 10 €

Pikapedikyyri 29 €
sis. kylvetys, kynsien leikkaus ja kynsinauhojen hoito

Täydellinen jalkahoito 75 €
sis. kylvetys, kuorinta, kovettumien poisto, raspaus, 
kynsien leikkaus, kynsinauhojen siistiminen, lakkaus 
ja hieronta. Kynsilakan saat mukaan!

Perusjalkahoito 55 €
sis. kylvetys, kovettumien poisto, raspaus, kynsien  
leikkaus, kynsinauhojen siistiminen ja hoitovoide

Parempi päivä – aasialainen jalkahieronta 55 €
Jalkahoidon yhteydessä 30 €

Pikapedikyyri ja kestolakkaus 60 €
sis. kynsien leikkaus, kynsinauhojen siistiminen ja  
kestolakkaus 
• ranskalaisella lakkauksella 70 €

Tuhkimon jalat ja kädet -hemmotteluhoito 75 €
sis. jalkojen kylvetys, kuorinta, lämmin parafiini,  
hemmotteleva hieronta sekä käsien kuorinta,  
lämmin parafiini ja hieronta.

Varpaankynsien leikkaus 15 €

VELASMOOTH-vartalonmuokkaus
Pohkeet 40 €
Käsivarret 40 €
Pakarat 40 €
Reidet 75 €
Vatsa ja lantioseutu 75 €
Sarjahoidossa kuudes hoito veloituksetta. 

Peruuttamattomista ajoista 
 perimme 75 % palvelun hinnasta.


