EST
Hea spaakülastaja
Meil on suur rõõm tervitada Teid meie Wellness spaas
ning vee- ja saunakeskuses. Loodame, et siin veedetud
hetked on meeldejäävad ning tekitavad Teis pikemaks
ajaks heaolutunde.
Et Teil oleks lihtsam erinevate spaahoolitsuste vahel
valida, oleme koostanud rea päevapakette. Kui soovite
kogeda midagi uut ja põnevat, leiate hoolitsuste ja
juuksuriteenuste üksikasjaliku nimekirja koos seletustega
sellest SPA LEXICON-ist.
Meeldivaid spaaelamusi!
Teie Meriton Spaa

SPAA ETIKETT
Kuna soovime hoolitseda nii teie kui ka teiste
spaakülaliste rahu ja lõõgastuse eest, palume Teil:
• hoolitsused ja päevapaketid ette tellida;
• saabuda tellitud hoolitsustele 10 minutit varem,
et saaksite häälestada end eelseisvaks elamuseks;
• välja lülitada mobiiltelefon ja vajadusel teha
kõnesid ainult spaa vastuvõtupiirkonnas;
• mitte lubada alla 14-aastasi lapsi üksinda spaasse;
• muudatusi hoolitsuste aegades teha hiljemalt
48 h enne saabumist, hilisemaid soove arvestame
vastavalt võimalustele;
• helistada telefoninumbrile 62 88 220, kui Te ei
jõua õigel ajal hoolitsusele. Sel juhul hoolitsus
lüheneb hilinetud aja võrra. Eelnevalt tellitud ja
ettemakstud summa ei kuulu tagastamisele;
• informeerida spaa teenindajat, kui Teil on
probleeme tervisega;
• anda hoolitsuse ajal tagasisidet teenindajale kui on
palav, külm, valus vms;
• hoolitsuse ajal kanda ühekordset aluspesu;
• kanda vee- ja saunakeskuses ujumisriideid;
• jälgida vee- ja saunakeskuse ohutusjuhendeid.
NB! Spaahoolitsustega ei sobi kokku alkohol ja
uimastid. Teenindajal on õigus keelduda alkoholi – ja
uimastijoobes kliendi teenindamisest ning eelnevalt
broneeritud ja tasutud teenuste eest raha ei tagastata.

SPAA PÄEVAPAKETID
Hind inimese kohta

ILUPAKETT

2 h 10 min
96.00 € / 1502.70 EEK
Paketis sisaldub:
Näohoolitsus - 50 min,
Maniküür - 40 min,
Pediküür - 40 min.
Pakett ei sisalda küünte lakkimist.

Salendav pakett

1 h 50 min
77.00 € / 1204.00 EEK
Paketis sisaldub:
Vann - 20 min,
Keha koorimine, mähis ja massaaž - 90 min.

Lõõgastav pakett

1 h 40 min
70.00 € / 1095.30 EEK
Paketis sisaldub:
Vann - 20 min,
Massaaž - 50 min,
Jalahoolitsus - 30 min.
Pakett ei sisalda küünte lakkimist.

Pakett meestele

2h
73.00 € / 1142.20 EEK
Paketis sisaldub:
Näohoolitsus - 60 min,
Massaaž - 60 min.

Näohoolitsused
Pinguldav näohoolitsus Vitamin C

60 min
46.00 € / 719.70 EEK
Hoolitsus stimuleerib kollageeni tootmist nahas,
taastab naha struktuuri, kaitseb vabade radikaalide
ja päikesekiirguse eest. Lisaks pärsib see melaniini
tootmist (melaniinist võivad tekkida nahale tumedad
pigmendilaigud). Luksuslikus vananemisvastases
näohoolitsuses kasutatakse kibuvitsa- ja apelsiniekstrakte, mis sisaldavad puhast C-vitamiini. Hoolitsus
on niisutava ja pinguldava toimega. Sobib kõigile
nahatüüpidele.

Men Aqua. näohoolitsus meestele

60 min
46.00 € / 719.70 EEK
Esmalt näonahk puhastatakse ja kooritakse, millele
järgneb massaaž spetsiaalselt meestele välja töötatud
massaažikreemiga ja rahustav mask. Hoolitsusel on
silendav ja rahustav toime. Samuti stimuleerib see naha
enda niisutusvõimet.

EST
Niisutav näohoolitsus
kaaviarimaskiga

hoolitsemiseks. Väsinud ja pinges nahk omandab uue
elujõu ja energia. Sobib kõigile nahatüüpidele.

60 min
58.00 € / 907.50 EEK
Luksuslikus näohoolitsuses kasutatakse sügavkülmutatud
kollageeni–kaaviari fliismaski, mis sisaldab looduslikke
biopeptiide. Viimased ergutavad naharakkude
ainevahetust ja suurendavad nende elastsust. Pikaajalise
toimega hoolitsus taastab naha niiskustasakaalu ja sobib
kõigile nahatüüpidele, eriti kuivale nahale. Hoolitsus on
soovitatav klientidele vanuses üle 30 eluaasta.

Pinguldav DNA-näohoolitsus 			

60 min
59.00 € / 923.10 EEK
Kohese toimega hoolitsus, mis parandab naha kudede
elastsust, annab sära ning kaitseb tänu eksklusiivsetele
toimeainetele raku DNAd. Nahk on silmnähtavalt pingul
ja kaunim juba pärast esimest hoolitsust. Sobib kõigile
nahatüüpidele. Hoolitsus on soovitatav klientidele
vanuses üle 30 eluaasta.

24K kullahoolitsus näole 			

60 min
65.00 € / 1017.00 EEK
Tänu elegantsele ja peenele hooldusele saavutatakse
kõik, millest võib unistada – nahk on toidetud,
niisutatud, särav ja täis elujõudu. Ilu ja nooruse eliksiir,
mis sisaldab puhast kulda ja teemandipulbrit, mõjub
nahale intensiivselt ja elustavalt.

SOS EFEKT – KIIRE HOOLITSUS

70 min
59.00 € / 923.10 EEK
Äratab ellu väsinud naha, reguleerib naha
niiskussisaldust, elavdab vereringet,
pinguldab nahka ja taastab selle elastsuse. Hoolduseks
kasutakse luksuslikku intensiivselt pinguldavat
vetikamaski. Sobib kõigile nahatüüpidele.

ROOSIÕIELÕHNALINE SÜGAVNIISUTAV
NÄOHOOLITSUS

50 min
40.00 € / 625.90 EEK
Tooted puhta roosivee ja avokaadoga hellitavad nahka.
Valitud ravimtaime ekstraktide ja looduslike õlide
mõjul, mis ainult ei niisuta nahka vaid samal ajal ka
toetavad naha enda niisutamisvõimet. Spetsiaalne
C ja E vitamiinide kompleks ja hõlmikpuu kaitsevad
intensiivselt nahka keskkonna kahjustavate mõjude
eest, aidates ära hoida naha enneaegset vananemist.
Sobib kuivale, vähese niiskusesisaldusega nahale.

Meik (hoolitsusEjärgne) 				
20 min

Mehhaaniline näopuhastus (100% ökoloogiline)

60 min
37.00 € / 578.90 EEK
60 min
30.00 € / 469.40 EEK (13 – 18 a.)
Hoolitsus suurenenud pooridega, rasusele ja ka
aknekalduvusega nahale. Puhastav ja raviv hooldus sobib
igale eale. Ülemäärane rasu ja mustus eemaldatakse
õrnalt, ilma nahka kuivatamata. Sügavpuhastav mask
puhastab intensiivselt, rahustab ja on antibakteriaalne.
Lisaks eemaldab see nahast üleliigse rasu ning
silendab nahakahjustusi. Sisaldab raudrohuekstrakti ja
pantenooli, rosmariini ja allantoniini. Hoolitsus sobib
alates 13 eluaastast.
			
50 min
40.00 € / 625.90 EEK
Hoolitsus hõlmab näonaha puhastamist, koorimist,
massaaži ja maski vastavalt nahatüübile valitud
toimeainetega. Sobib regulaarseks näonaha eest

14.00 € / 219.00 EEK

Päevane meik 						
30 min

			

25 min
27.00 € / 422.50 EEK
Hoolitsus äratab ellu väsinud naha, reguleerib selle
niiskustaset, aktiveerib vereringet, pinguldab ja taastab
elastsuse. Sobib kõigile!

LÕÕGASTAV NÄOHOOLITSUS

EKSKLUSIIVNE NÄOHOOLITSUS VETIKAMASKIGA

21.00 € / 328.50 EEK

ÕHTUNE meik 						
45 min

27.00 € / 422.50 EEK

Jumestus tehakse Annemarie Börlindi 100% ökoloogiliste
meigitoodetega.

massaažid
KLASSIKALINE ÜLDMASSAAŽ
LOODUSLIKU MASSAAŽIÕLIGA

90 min
55.00 € / 860.60 EEK
60 min
40.00 € / 625.90 EEK
30 min
25.00 € / 391.20 EEK
Massaaž aitab peletada väsimust, tasakaalustab
närvisüsteemi, lõdvestab valulikke ja pinges lihaseid
ning parandab ainevahetust. Osalist massaaži tehakse
tavaliselt selja-, õlavöötme- ja kaela piirkonnale, soovi
korral ka ainult jalgadele.

LÕÕGASTAV MASSAAŽ
SOOJADE LAAVAKIVIDEGA (INDIA)

75 min
59.00 € / 923.20 EEK
Õrn soojade laavakividega massaaž, mis vähendab
vaimseid pingeid ja lõõgastab. Ei soovitata raseduse
ajal.

ÜRDIKUBU MASSAAŽ (Tai)			

50 min
47.00 € / 735.40 EEK
Ürdilõhnaline lõõgastav massaaž kubudega

Kehahoolitsused
HOOLITSUS AROMAATSETE ÜRDIKUBUDEGA (TAI)

75 min
59.00 € / 923.20 EEK
Stressivastane lõõgastav ja
puhastav rituaal aromaatsete
ürdikubudega. Hoolitsus
algab niisutava Alpivee ja
lilleõiemaskiga ning sellele
järgneb massaaž ürdikubudega.

MODELLEERIV HOOLITSUS
BAMBUSKEPPIDEGA (HIINA)

		
75 min
59.00 € / 923.20 EEK
Salendav ja pinguldav rituaal. Hoolitsus algab niisutava
Alpivee ja lilleõiemaskiga. Harmoonia aromaatsetest
vürtsidest koos tasakaalustava bambuskepi massaažiga.

ANTI-STRESS HOOLITSUS
LILLELÕHNALISE VANNIGA (JAAPAN)		

90 min
66.00 € / 1032.70 EEK
Lihaseid lõdvestav ekslusiivne rituaal, mis algab
massaaživanniga ja niisutava lilleõiemaskiga ning lõpeb
soojust andva energeetilise laavakivi massaažiga.

24K KULLAHOOLITSUS KEHALE

75 min
66.00 € / 1032.70 EEK
Tänu elegantsele ja peenele hooldusele saavutatakse
kõik, millest võib nahahoolduses unistada – nahk
on toidetud, niisutatud, särav ja täis elujõudu. Ilu
ja nooruse eliksiir, mis sisaldab teemandpulbriga
koorimist, puhast 24K kullamaski ja -õli, mõjub nahale
intensiivselt ja elustavalt. Nahk jääb kuldselt sädelev
ja pehme.

EST
JÄÄKAINEID VÄLJUTAV HOOLITSUS SURNUMERE
MUDA JA TETISE MERESOOLAGA

75 min
51.00 € / 798.00 EEK
Vereringet stimuleeriv, mürke ja liigset vedelikku
väljutav hoolitsus muda–savimaskiga, millel on ka
mineraliseeriv ja antiseptiline toime. Hoolitsus algab
meresoolaga kehakoorimisega, misjärel kantakse
nahale mudamask. Sobib kõigile nahatüüpidele, k.a
probleemsele nahale.

MINERALISEERIV, SALENDAV HOOLITSUS
BRITANNIA PRUUNVETIKAGA 		

75 min
51.00 € / 798.00 EEK
Küllusliku kehamaskiga hoolitsus, millel on
mineraliseeriv, toitev, niisutav ja üldrahustav toime.
Hoolitsus algab meresoolaga kehakoorimisega, misjärel
kantakse nahale vetika geelmask. Annab nahale
elujõudu ja elastsust, leevendab lihaspinget ja valu.

LÕÕGASTAV KEHAHOOLITSUS
ŠOKOLAADIMÄHISEGA
		

75 min
51.00 € / 798.00 EEK
Ütle hüvasti stressile ja tervita harmooniat šokolaadist!
Kakaoubadest saadud šokolaadil on oluline toime naha
ilule. Mähis aitab parandada kehasiluetti ja vähendada
“apelsinikoore” naha ilminguid. Teaduslikud uuringud
tõestavad kakao stimuleerivat mõju õnnehormoonide
moodustumisele, luues kõrgendatud meeleolu.
Šokolaadi protseduur kingib organismile kõik šokolaadi
füsioloogilised ja emotsionaalsed raviomadused ilma
ühegi liigse kalorita! Hoolduse käigus kooritakse kogu
keha, keskendudes eriti probleemsetele piirkondadele.
Protseduur trimmib nahka, vähendab tselluliiti,
väljutab toksiine ja liigset vedelikku. Tänu šokolaadi
ja kohvi lõhnale pakub hooldus tõelist lõdvestust ja
meelelist elamust.

C-vitamiini. Hoolitsusel on nahka niisutav ja
vananemisprotsessi aeglustav ning tugev üldlõõgastav
toime.

Tselluliidivastane tsitrusehoolitsus 		

60 min
44.00 € / 688.40 EEK
Värskendav kehamask rohelisest sidrunist, apelsinist
ja greibist on jääkaineid väljutava ja tselluliidivastase
toimega.

Tervisekapsli
hoolitsused
Infrapunasoojus aitab higistamise teel väljutada
jääkaineid. Aur avab naha kapillaarid ja poorid,
aitab väljutada organismist jääkaineid ning parandab
nahale vajalike toitainete imendumist. Vibravoodi
aitab lõõgastuda ja leevendab stressist tingitud
pingeseisundit. Värviteraapia tõstab energiataset,
rahustab ja lõõgastab ning tagab üldise heaolutunde.
«Vichy Shower» ehk programmdušš meenutab
vihmasadu. See esmalt ergutab, värskendab ja seejärel
loob meeldiva lõõgastustunde.
Vastunäidustused: südame-, hingamissüsteemiga
seotud probleemid; kõrge vererõhk; neeruhäired;
närvisüsteemihäired (nt. epilepsia); rasedus
(konsulteerida eelnevalt arstiga); lahtised ja värsked
haavad; tsüstid.
TULE JA PROOVI TERVISEKAPSLI VÄRSKENDAVAT TERVISTAVAT MÕJU !

KAPSLIHOOLITSUS
30 min

20.00 € / 312.90 EEK

KAPSLIHOOLITSUS MEE-TARUVAIGU KOORIJA
JA KAERA FÜTOPIIMAGA

Lõõgastavad,
soojendavad Thermo
Spa hoolitsused

45 min
38.00 € / 594.60 EEK
Keha kooritakse toitva, taaselustava ja antiseptilise
toimega mee-kookosekoore pulbri seguga, mis sisaldab
ka taruvaiku. Hoolitsuse lõpetab kreemitamine
fütopiimaga, mis rahustab, pehmendab ja niisutab
nahka.

Thermo Spa on kui hõljumine vee peal. Keha vabaneb
pingetest läbi kaaluta oleku ja mõnusa soojuse, mille
tulemusena saate täieliku lõõgastuse osaliseks.

KAPSLIHOOLITSUS KUMMELI KOORIJAGA

NAHA VANANEMIST PÄRSSIV JÕHVIKAHOOLITSUS

60 min
44.00 € / 688.40 EEK
Hoolitsuses kasutatakse 100% looduslikku jõhvikamaski,
mis on tugev antioksüdant ja sisaldab rikkalikult

45 min
38.00 € / 594.60 EEK
Keha kooritakse kummeli seguga, millel on toitev,
taaselustav ja antiseptiline toime. Hoolitsuse lõpetab
kreemitamine fütopiimaga, mis rahustab, pehmendab
ja niisutab nahka.

Kaaslasega koos...
MASSAAŽ KAHELE VALGE ROOSI JA
KIRSIÕIEVANNIGA 			

60 min
79.00 € / 1236.10 EEK
Sensuaalne rituaal kahele - valge roosi ja kirsiõievanni
aroom ning pehmus annab ülima rahulolu tunde,
järgneb meeliköitev massaaž punase veini ekstrakti
sisaldava kreemiga.

Massaaživannid
ÕUNA AROOMIGA SOOLAVANN			
25 min

19.00 € / 297.30 EEK

GREIBI AROOMIGA SOOLAVANN			

25 min
19.00 € / 297.30 EEK
Rahustava toimega vann. Õuna ja greibi aroom ning
pehmus annavad ülima rahulolu tunde ning siidise naha.

Šokolaadivann 					

25 min
19.00 € / 297.30 EEK
Lõõgastav massaaživann, mis rahustab, lõdvestab
lihaspingeid ja annab heaolutunde. Šokolaadi
massaaživann stimuleerib „õnne faktori“ serotoniini ja
endorfiini teket.

Meresoola-vetikavann

		
25 min
19.00 € / 297.30 EEK
Massaaživann sisaldab Laminaria Digitata vetikat, millel
on stimuleeriv ja salendav efekt. Meresool varustab
nahka mineraalidega ja omab antiseptilist toimet.

Ökoloogilised
massaaživannid
lastele (6-14 a.)
Anne Lind´i vannigeelid ja ihupiimad on ilma
säilitusaineteta, ilma sünteetiliste lõhna-ja
värvaineteta, ei sisalda silikooni ega parafiini.
Sisaldavad puhtaid taimseid ekstrakte.
Nad on 100% looduslikud, mistõttu sobivad ka kõige
väiksematele mudilastele. Anne Lind’i tootevalikus on
kolm ahvatlevat massaaživanni:

Metsmaasika massaaživann 			
20 min

15.00 € / 234.70 EEK
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SIDRUNHEINA MASSAAŽIVANN 			
20 min

SÜGAVNIISUTAV LILLELINE SPAAPEDIKÜÜR

15.00 € / 234.70 EEK

75 min
46.00 € / 719.70 EEK
(jalavann, koorimine, pediküür, jalamassaaž, niisutav
mask, soovi korral küünte lakkimine)
Looduslikul Alpi mineraalveel baseeruv hoolitsus on
sügavniisutav, muudab naha pehmeks ja värskemaks.

VANILJE MASSAAŽIVANN 			
20 min

15.00 € / 234.70 EEK

SÜGAVNIISUTAV LILLELINE JALAHOOLITSUS

Käte ja jalgade
hoolitsused
Maniküür (koos küünte lakkimisega)
40 min

25.00 € / 391.20 EEK

40 min
28.00 € / 438.10 EEK
(ei sisalda pediküüri ja küünte lakkimist)
Looduslikul Alpi mineraalveel baseeruv hoolitsus on
sügavniisutav, muudab naha pehmeks ja värskemaks.
		

Prantsuse maniküür 				
50 min

27.00 € / 422.50 EEK

Spaamaniküür sügavniisutava
apelsini–virsiku parafiinimaskiga

60 min
32.00 € / 500.70 EEK
(käte koorimine, maniküür, soe mask, massaaž, soovi
korral küünte lakkimine)
Soe apelsini-virsiku parafiin on sügavniisutava toimega,
kaitseb vabade radikaalide vastu. Sisaldab rikkalikult
karotiini, C vitamiini ja kollageeni. Silendab ning
muudab naha elastseks ja pehmeks.

Sügavniisutav kätehoolitsus sooja
apelsini–virsiku parafiinimaskiga

30 min
21.00 € / 328.60 EEK
(ei sisalda maniküüri ega küünte lakkimist)
Hoolitsus sisaldab õrna käte koorimist, millele järgneb
massaaź kollageenkreemiga ja intensiivselt hooldav soe
apelsini-virsiku parafiinimask. Mask on sügavniisutava
toimega, kaitseb vabade radikaalide vastu, sisaldab
rikkalikult karotiini ja C vitamiini. Silendab ja muudab
naha elastseks ning pehmeks.

Küünte lakkimine 					
5.00 € / 78.00 EEK

Prantsuse maniküüriga lakkimine 			
7.00 € / 109.50 EEK

Pediküür (koos küünte lakkimisega)		
50 min

38.00 € / 594.60 EEK

Prantsuse pediküür 				
60 min

40.00 € / 625.90 EEK

Silmahoolitsused
Kollageenimaskiga silmahoolitsus 		

30 min
27.00 € / 422.50 EEK
Hoolitsus sisaldab silmaümbruse kerget massaaži,
silmamaski sügavkülmalt kuivatatud biomatrix
silmapatjadega, mis on puhta kollageeniga ja
intensiivselt niisutavad. Ideaalne hooldus väsinud
silmadele - värskendab, rahustab ja silub kortsukesi.

Kulmude korrigeerimine 				
6.00 € / 94.00 EEK

Kulmude värvimine 				
7.00 € / 109.50 EEK

Ripsmete värvimine 				
8.00 € / 125.20 EEK

Ripsmete ja kulmude värvimine 		
13.00 € / 203.40 EEK

RIPSMETE, KULMUDE VÄRVIMINE JA
KORRIGEERIMINE
17.00 € / 266.00 EEK

Depilatsioon
Sääred 					
24.00 € / 375.50 EEK

Jalad 						
30.00 € / 470.00 EEK

KAENLAALUSTE PIIRKOND 			
13.00 € / 203.40 EEK

Bikiinipiirkond

17.00 € / 266.00 EEK

KÄSIVARRED

21.00 € / 328.60 EEK

NÄGU

7.00 € / 109.50 EEK

Naudi veel...
Solaarium 					

1 min
0.80 € / 12.50 EEK
Stimuleerib ainevahetust ja annab ilusa jume.

Soolakamber 					

40 min
7.00 € / 109.50 EEK
10x40 min
52.00 € / 813.60 EEK
Organismi puhastava ja lõõgastava toimega, sobib
hästi hingamisteede haiguste profülaktikaks ja raviks.
Soolaravi sobib suurepäraselt ka terve inimese kopsude
puhastamiseks. Samuti on soolakamber hea turgutus
nahale. Soolaravi pole soovitatav palaviku, läbipõetud
kopsu-tuberkuloosi ja raske südamepuudulikkuse korral.

Infrapunasaun

			
30 min
7.00 € / 109.50 EEK
10x30 min
52.00 € / 813.60 EEK
Infrapunasaunas viiakse kehast higiga välja mürgised
jääkained, mis kuumusega rakkudest vabanevad.
Saun puhastab organismi, parandab ainevahetust ning
põletab 30 minutiga umbes 600 kcal, omades passiivse
treeningu toimet.
NB! Enne sauna ja saunas viibimise ajal tuleb tarbida
palju vedelikku.

EST
ilusalongi hinnakiri
JUUKSELÕIKUS JA
FÖÖNISOENG koos pesuga
Lühikesed juuksed
Poolpikad juuksed
Pikad juuksed 		

24.00 € / 375.50 EEK
27.00 € / 422.40 EEK
30.00 € / 469.40 EEK

FÖÖNISOENG koos pesuga
Lühikesed juuksed
Poolpikad juuksed
Pikad juuksed 		

14.00 € / 219.00 EEK
17.00 € / 266.00 EEK
21.00 € / 328.60 EEK

RULLISOENG koos pesuga
Lühikesed juuksed
Poolpikad juuksed
Pikad juuksed 		

24.00 € / 375.50 EEK
27.00 € / 422.40 EEK
30.00 € / 469.40 EEK

PIDULIK SOENG KOOS pesuga

Lühikesed juuksed
21.00 € / 328.60 EEK
Poolpikad juuksed, üles pandud
			
34.00 € / 531.90 EEK
Pikad juuksed		
37.00 € / 577.50 EEK

VÄRVIMINE, PESU JA FÖÖNISOENG
Lühikesed juuksed
Poolpikad juuksed
Pikad juuksed 		

36.00 € / 563.30 EEK
39.00 € / 610.20 EEK
42.00 € / 657.10 EEK

VÄRVIMINE, PESU, LÕIKUS, FÖÖNISOENG
Lühikesed juuksed
Poolpikad juuksed
Pikad juuksed 		

45.00 € / 704.10 EEK
48.00 € / 751.00 EEK
51.00 € / 798.00 EEK

TRIIBUTAMINE, PESU JA FÖÖNISOENG
Lühikesed juuksed
Poolpikad juuksed
Pikad juuksed 		

36.00 € / 563.30 EEK
39.00 € / 610.20 EEK
42.00 € / 657.20 EEK

TRIIBUTAMINE, PESU, LÕIKUS JA FÖÖNISOENG
Lühikesed juuksed
Poolpikad juuksed
Pikad juuksed 		

45.00 € / 704.10 EEK
48.00 € / 751.00 EEK
51.00 € / 798.00 EEK

TRIIBUTAMINE, VÄRVIMINE,
PESU JA FÖÖNISOENG
Lühikesed juuksed
Poolpikad juuksed
Pikad juuksed 		

45.00 € / 704.10 EEK
51.00 € / 798.00 EEK
57.00 € / 892.00 EEK

TRIIBUTAMINE, VÄRVIMINE, PESU,
LÕIKUS JA FÖÖNISOENG
Lühikesed juuksed
Poolpikad juuksed
Pikad juuksed 		

51.00 € / 798.00 EEK
55.00 € / 862.50 EEK
63.00 € / 977.50 EEK

JUUKSERAVI

(pesu, ravimask ja föönisoeng)
Lühikesed juuksed
21.00 € / 328.60 EEK
Poolpikad juuksed
24.00 € / 375.50 EEK
Pikad juuksed 		
27.00 € / 422.50 EEK

PEAMASSAAŽ

(pesu, massaaž 10 min, föönisoeng)
Lühikesed juuksed
18.00 € / 281.60 EEK
Poolpikad juuksed
21.00 € / 328.60 EEK
Pikad juuksed 		
24.00 € / 375.50 EEK

JUUSTE TALASSOTERAAPIA

(pesu, 3-osaline protseduur, föönisoeng)
Lühikesed juuksed
48.00 € / 751.00 EEK
Poolpikad juuksed
54.00 € / 844.90 EEK
Pikad juuksed		
61.00 € / 954.40 EEK

PEANAHA TALASSOTERAAPIA

(pesu, 2-osaline protseduur, föönisoeng)
Lühikesed juuksed
42.00 € / 657.20 EEK
Poolpikad juuksed
48.00 € / 751.00 EEK
Pikad juuksed		
54.00 € / 844.90 EEK

LISAD (ainult koos põhiprotseduuriga)
JUUKSERAVI

Lühikesed juuksed
Poolpikad juuksed
Pikad juuksed		
Peamassaaž		
(massaaž 10 min)

JUUSTE SIRGENDAMINE
Lühikesed juuksed
Poolpikad juuksed
Pikad juuksed		

11.00 € / 172.10 EEK
14.00 € / 219.00 EEK
17.00 € / 266.00 EEK
8.00 € / 125.20 EEK

10.00 € / 156.50 EEK
13.00 € / 203.40 EEK
16.00 € / 250.30 EEK

Meestele
Meeste juukselõikus
(pesu, lõikus, kuivatus)

14.00 € / 220.00 EEK

Masinalõikus 		
(pesu, lõikus, kuivatus)

10.00 € / 156.50 EEK

Habeme kujundamine

7.00 € / 109.50 EEK

Peamassaaž 		
7.00 € / 109.50 EEK
(pesu, massaaž 10 min)
						

Laste juukselõikus
Juukselõikus		
(lapsed kuni 12 a.)

10.00 € / 156.50 EEK

