FIN
Hyvä spa-asiakas
Toivotamme teidät tervetulleeksi Wellness Spa
kylpyläämme. Toivomme, että vierailunne täällä
tulee olemaan unohtumaton kokemus ja että lähdette
Wellness Spasta virkistäytyneinä ja rentoutuneina.
Olemme kehittäneet valikoiman Day Spa paketteja
juuri teille. Mikäli tahdotte kokea jotain uutta ja
kiehtovaa ja haluatte räätälöidä hoitonne itse, löydätte
täydellisen listan kaikista hoidoistamme sekä parturi/
kampaamo palveluistamme ja niiden kuvaukset tästä
SPA LEXICONista.
Toivotamme teille nautinnollista
vierailua Spa osastollamme!
Palveluksessanne Meriton Spa Henkilökunta

SPA-ETIKETTI
Koska haluamme varmistaa että jokainen asiakas,
saa viettää rauhallisia ja rentouttavia hetkiä Spa
osastollamme, pyydämme teitä ystävällisesti:
• varaamaan kaikki hoitoajat sekä Day Spa paketit
etukäteen;
• saapumaan Spa osastollemme vähintään 5-10
minuuttia ennen varattua hoitoaikaa;
• ilmoittautumaan tullessasi Span vastaanotossa;
• käymään suihkussa ennen hoitoon menoa.
Näin hieronnat ja hoidot vaikuttavat ihoon
tehokkaammin;
• sammuttamaan kannettavan puhelimenne. Siinä
tapauksessa että teillä on välttämätön puhelu,
pyydämme että käytätte puhelinta ainoastaan Spa
osaston vastaanotto alueella;
• alle 14 vuotiaat lapset Spa osastolle vain aikuisen
valvonnassa;
• tekemään mahdolliset muutokset hoitoaikoihin
viimeistään 24 tuntia ennen saapumista, HUOM:
emme voi kuitenkaan taata vaihtoehtoista
hoitoaikaa;
• ilmoittamaan Spa osaston vastaanottooon (puhelin
628 8220) mikäli ette pääsekään hoitoon varatun
hoitoajan aikaan. Myöhästymisestä huolimatta
hoitoaikaa lasketaan alkavaksi sovittuun aikaan.
Olkaa hyvä ja huomatkaa että etukäteen varattua
ja maksettua hoitoa ei makseta takaisin;
• kertomaan spa terapeutille mikäli teillä on sairaus
tai muuta tilaa, josta meidän tulisi tietää ennen
hoidon alkua;
• antamaan heti palautetta mikäli haluatte että

•

valojen tai musiikin voimakkuutta, hieronnan
voimakkuutta tai hoitohuoneen lämpotilaa tulisi
muuttaa hoidon aikana;
kertomaan kaikista ongelmista heti hoidon aikana
tai välittömästi sen jälkeen.

NB! Alkoholia ja/tai huumaavia aineita ei saa
käyttää Spa hoitojen aikana. Jos asiakas saapuu
hoitoonsa alkoholin tai huumeiden alaisena, on
Spa terapeutilla oikeus olla antamatta hoitoa ja
etukäteen varatun ja maksetun hoidon maksua ei
suoriteta takaisin.

DAY SPA PAKETIT
Pakettihinta/henkilö

Kauneuspaketti

2 h 10 min
102.00 €
Pakettiin sisältyy:
Rentouttava kasvohoito - 50 min,
Manikyyri - 40 min,
Pedikyyri - 40 min.
HUOM: pakettiin ei sisälly kynsien lakkaus.

KIINTEYTTÄVÄ PAKETTI
1 h 50 min
81.00 €
Pakettiin sisältyy:
Hierova kylpy - 20 min,
Vartalon kuorinta, käärre ja hieronta - 90 min.

RENTOUTTAVA PAKETTI

1 h 40 min
74.00 €
Pakettiin sisältyy:
Hierova kylpy - 20 min
Perinteinen hieronta - 50 min
Syväkosteuttava käsihoito ja lämmin appelsiini-persikka
parafiini naamio - 30 min
HUOM: pakettiin ei sisälly kynsien lakkaus.

MIESTEN PAKETTI

2h
77.00 €
Pakettiin sisältyy:
Men Aqua kasvohoito - 60 min
Perinteinen hieronta - 60 min.

FIN
Kasvohoidot

ja iholle joka on taipuvainen näppylöihin. Puhdistava
ja ravitseva hoito sopii kaikenikäisille. Ylimääräinen
rasva ja lika poistetaan, ilman ihoa kuivaamatta. SyväVITAMIN C KIINTEYTTÄVÄ KASVOHOITO		 puhdistava naamio puhdistaa voimakkaasti, rauhoittaa
60 min
50.00 €
ja on anti-bakteerinen. Naamio myös poistaa iholta
Hoito stimuloi kollageenin muodostumista ihossa,
ylimääräistä rasvaa, tasoittaa ihon rakennetta ja
korjaa ihon rakennetta, ja suojaa sitä vapailta
sisältää siankärsämön ja hiivaekstraktia, pantenoolia,
radikaaleilta ja auringonvalolta. Tämän lisäksi, se
rosmariinia ja allantoniinia. Hoito sopii yli 13 vuotiaille
estää melaninin muodostumista (melanin voi aiheuttaa
asiakkaille.
tummia pigmentoituja täpliä ihossa). Tässä loistavassa
ikääntymistä estävässä kasvohoidossa käytetään
RENTOUTTAVA KASVOHOITO 			
ruusunmarja ja appelsiini uutteita, jotka sisältävät
50 min
45.00 €
aitoa C vitamiinia. Hoidolla on myös kosteuttava ja
Hoito sisältää kasvojen puhdistuksen, kuorinnan, sekä
kiinteyttävä vaikutus. Hoito sopii kaikille ihotyypeille.
hieronnan ja naamion käyttäen asiakkaan ihotyyppiin

MEN AQUA. KASVOHOITO MIEHILLE

60 min
49.00 €
Aluksi kasvojen iho puhdistetaan ja kuoritaan,
seuraavaksi tehdään kasvohoito käyttäen erityistä
hierontarasvaa miehille sekä rauhoittavaa naamiota.
Hoidolla on sileyttävä ja hellivä vaikutus. Tämän lisäksi
se stimuloi ihon omaa kykyä kosteuttaa.

KIINTEYTTÄVÄ DNA KASVOHOITO

			
60 min
62.00 €
Tällä hoidolla on väliton vaikutus, se lisää ihokudoksien
joustavuutta, tekee ihosta säihkyvän ja suojaa solun
DNA:ta kiitos eksklusiivisten aktiiviaineiden, joita se
sisältää. Iho on näyttävästi kiinteämpi ja kauniimpi jo
ensimmäisen hoidon jälkeen. Sopii kaikille ihotyypeille.
Hoitoa suositellaan yli 30 vuotiaille asiakkaille.

24 KARAATIN KULTAKASVOHOITO

60 min
69.00 €
Tämän elegantin ja erityisen hoidon ansiosta saa
jokainen sitä mistä on aina uneksinut – iho on ravittu,
kosteutettu, säihkyvä ja täynnä uutta eloa. Kauneuden
ja nuoruuden eliksiiri joka sisältää aitoa kulta ja
timanttijauhetta, jolla on voimakas elinvoimaa antava
vaikutus iholle.

SOS EFFECT – NOPEA KASVOHOITO			

30 min
34.00 €
Hoito tuo väsyneelle iholle uutta eloa, säännöstelee
kosteustasoja, aktivoi verenkierron, ja kiinteyttää
ja palauttaa joustavuutta ihoon. Hoito sopii kaikille
ihotyypeille.

MEKAANINEN KASVOPUHDISTUS
(100% ekologinen)

60 min
39.00 €
60 min
32.00 € (13-18 vuotta)
Hoito huokoiselle, rasvaiselle, vaurioituneelle iholle

sopiviä aineita. Sopiva hoito säännöllistä kasvohoitoa
varten. Väsynyt ja kireä iho saa uuden elon ja energian.
Sopii kaikille ihotyypeille.

EKSKLUSIIVINEN KASVOHOITO LEVÄNAAMIOLLA

70 min
62.00 €
Virkistää väsynyttä ihoa, tasapainottaa ihon
kosteustasoa, aktivoi verenkierron, kiinteyttää
ihon ja palauttaa sen joustavuuden. Hoito käyttää
voimakkaasti kiinteyttävää levänaamiota. Sopii kaikille
ihotyypeille.

CELL VITALE IKÄÄNTYMISTÄ HIDASTAVA
KASVOHOITO

60 min
65.00 €
Uudenlaisessa ikääntymistä hidastavassa kasvohoidossa
yhdistyvät innovatiiviset ja tehokkaat tieteelliset
saavutukset. Hoito on kehitetty kasvojen ihon
luonnollisen tasapainon, kauneuden ja hehkeyden
palauttamiseksi.

CELL VITALE SYVÄKOSTEUTTAVA KASVOHOITO

60 min
62.00 €
Tämä syväkosteuttava kasvohoito on suunniteltu
erityisesti kuivalle iholle, ja se auttaa pitämään
ihon kosteutettuna. Hoidossa yhdistyvät uusimmat
tutkimustulokset ja termaaliveden käyttö. Se on
tehokkain tapa antaa kasvojen iholle kaikki sen
tarvitsema ravinto, jotta se pysyisi terveenä ja
nuorekkaana.

PÄIVÄMEIKKI 			
30 min

ILTAMEIKKI
45 min

21.00 €

27.00 € 					

Meriton Spa käyttää Annemarie Börlindin 100%
ekologisia meikki tuotteita.

HIERONNAT
PERINTEINEN HIERONTA
75 min
55.00 €
60 min
44.00 €
30 min
28.00 €
Hieronta auttaa kamppailussa väsymystä vastaan,
tasapainottaa hermostoa, rentouttaa kipeitä ja kireitä
lihaksia ja lisää aineenvaihtoa. Osa-hieronta tehdään
yleensä selkä-, olkapää- ja kaula alueille, ja asiakkaan
pyynnöstä ainoastaan jaloille.

RENTOUTTAVA HIERONTA LÄMPIMILLÄ
LAAVAKIVILLÄ (INTIA)

75 min
63.00 €
Hieronta lämpimillä laavakivillä, se elvyttää henkistä
kireyttä ja rentouttaa. Hoitoa ei suositella raskauden
aikana.

YRTTI HIERONTA
(THAIMAA)

50 min
51.00 €
Yrtintuoksuinen
rentouttava hieronta
yrttikimpuilla

VARTALOHOIDOT
MEREN ANTIOKSIDANTTEJA SISÄLTÄVÄ
VARTALOHOITO
		
85 min

68.00 €

MEREN ANTIOKSIDANTTEJA SISÄLTÄVÄ
VARTALOHOITO HIERONNALLA
		

110 min
85.00 €
Kokonaisvaltainen, merestä saatavia vaikuttavia
aineita sisältävä vartalohoito muokkaa vartaloa
silminnähtävästi ja antaa upean hyvänolontunteen.
Rentouttava hierova kylpy, tehokas kuorinta,
vartalokääre ja hieronta eteerisillä öljyillä poistavat
kuona-aineita tehokkaasti ja puhdistavat elimistöä.
Hoidon päätyttyä iho on sileämpi ja kiinteämpi ja olo
on rentoutunut samalla tavoin, kuin olisit viettänyt
päivän meren rannalla.

FIN
ANTI-STRESS VARTALOHOITO JA KUKAN
HAJUINEN KYLPY (JAPANI)

antaa elimistölle fysiologiset ja emotionaaliset
parannuskeinot ilman yhtäkään ylimääräistä kaloria!
Hoidon aikana, koko vartalo kuoritaan, keskittyen
erikoisesti ongelma alueisiin. Hoito elvyttää ihoa,
vähentää selluliittiä ja poistaa myrkyt sekä ylimääräiset
nesteet. Suklaan ja kahvin hajujen ansiosta, hoito luo
erittäin rentoutuneen olon ja sensuellin kokemuksen.

24 KARAATIN KULTA VARTALOHOITO

RENTOUTTAVAT,
LÄMMITTÄVÄT THERMOSPA HOIDOT

90 min
69.00 €
Eksklusiivinen hoito joka rentouttaa lihaksia ja
alkaa hieronta kylvyllä ja kosteuttavalla kukkaissiite
naamiolla ja päättyy lämmittävällä ja energiaa
antavalla laavakivihieronnalla.

75 min min
71.00 €
Tämän elegantin ja erikoisen hoidon ansiosta, saa
jokainen sitä mistä on aina hoidoissa uneksinutiho on ravittu, kosteutettu, säihkyvä ja täynnä
uutta eloa. Kauneuden ja nuoruuden eliksiiri joka
sisältää timanttikuorinta jauhetta, aito 24 karaatin
kultanaamion ja öljyä jolla on voimakas energiaa
antava vaikutus iholle. Ihosta tulee kullan kimaltava ja
pehmeä.

VARTALOHOITO KUOLLEEN MEREN MUDALLA
JA TETIS MERISUOLALLA JOKA POISTAA
KUONA-AINEITA

60 min
51.00 €
Tämä hoito stimuloi verenkiertoa, poistaa myrkkyjä
ja ylimääräiset nesteet iholta käyttäen mutasavinaamiota, jolla on myös mineralisoivia ja
antiseptisiä vaikutuksia. Hoito alkaa merisuola
kuorinnalla, jota seuraa mutanaamio. Sopii kaikille
ihotyypeille, mukaan lukien ongelmalliset ihotyypit.

MINERALISOIVA, HOIKENTAVA VARTALOHOITO
BRITANNIAN RUSKOLEVÄLLÄ

60 min
51.00 €
Runsas vartalonaamiohoito, jolla on mineralisoiva,
ravitseva, kosteuttava ja rauhoittava vaikutus. Hoito
alkaa merisuolakuorinnalla, jota seuraa geelinaamio
merilevällä. Antaa iholle energiaa ja joustavuutta,
lieventää lihaksien kireyttä ja kipuja.

RENTOUTTAVA VARTALOHOITO
SUKLAAKÄÄRÖLLÄ

75 min
58.00
Sano hyvästi stressille ja tervehdi suklaista harmoniaa!
Suklaalla, joka on tehty kaakaopavuista on tärkeä
vaikutus ihon kauneuteen. Kääre auttaa parantamaan
vartalon olemusta ja vähentämään “appelsiini-iho”
ilmiöä. Tieteelliset tutkimukset ovat todistaneet
että kaakao stimuloi endorphiinien muodostumista
ja lisää henkistä hyvinvointia. Suklaa menetelmä

Thermo Spa on kuin kelluisi veden pinnan päällä.
Vartalo vapautuu kireydestä painottomaan tunteeseen,
miellyttävän lämmön ansiosta tulee erittäin
rentoutunut olo.

VANHENEMISTA EHKÄISEVÄ KARPALOHOITO

60 min
44.00 €
Hoito käyttää 100% luonnollista karpalonaamiota,
joka toimii voimakkaana anti-oxidanttina ja sisältää
runsaasta C vitamiinia. Hoito kosteuttaa ihoa, hidastaa
vanhenemista ja sillä on voimakas rentouttava vaikutus.

ANTI-SELLULIITTI SITRUUNAHOITO 			

60 min
44.00 €
Virkistävä koko kehon haude, joka tehdään vihreästä
sitruunasta, appelsiinista ja greipistä, se poistaa kuonaaineita ja sillä on selluliittiä ehkäisevä vaikutus.

KAPSELIHOIDOT
Infra-puna lämpö auttaa poistamaan kuona-aineita
hikoilemalla. Höyry avaa ihon hiussuonet ja huokoset,
auttaa poistamaan kuona-aineita ja lisäämään
tärkeiden ravintoaineiden imeytymistä ihoon. Hierova
vuode auttaa rentoutumaan ja lieventää stressistä
johtuvaa kireyttä. Väriterapia nostaa energiatasoja,
rauhoittaa ja rentouttaa sekä luo yleisen henkisen
hyvinvointi tunteen. «Vichy Shower» suihku muistuttaa
sadetta; aluksi se virkistää ja sitten se luo miellyttävän
ja rentouttavan olon. Hoitoa ei suositella ottamaan jos
teillä on: sydämen- tai hengitysteiden tauteja; korkea
verenpaine; munuaisten toimintahäiriö; hermoston
häiriöitä (esim. epilepsia); tai olette raskaana
(käänny lääkärin puoleen ennen hoitoa); avonaisia ja
tuoreita haavoja; kysta/rakkoja. KUTSUMME TEIDÄT
KOKEILEMAAN KAPSELIN VIRKISTÄVÄÄ JA ENERGIAA
ANTAVAA VOIMAA!

KAPSELIHOITO
30 min

20.00 €

KAPSELI HOITO HUNAJA- JA KITTIVAHA
KUORINNALLA SEKÄ KAURA PHYTO MAIDOLLA 		

45 min
38.00 €
Vartalo kuoritaan ravitsevalla, energiaa antavalla
hunaja-kookos haude jauhesekoituksella, jolla on
antiseptinen vaikutus ja sisältää kittivahaa. Hoidon
päättää voitelu phytomaito rasvalla joka rauhoittaa,
pehmentää ja kosteuttaa ihoa.

KAPSELI HOITO KAMOMILLA KUORINNALLA 		

45 min
38.00 €
Vartalo kuoritaan kamomilla sekoituksella, jolla on
ravitsevia, energiaa antavia ja antiseptisiä vaikutuksia.
Hoidon päättää voitelu phytomaito rasvalla, joka
rauhoittaa, pehmentää ja kosteuttaa ihoa.

KUMPPANIN KANSSA
YHDESSÄ...
PUNAVIINIHIERONTA JA VALKOINEN RUUSU JA
KIRSIKANKUKKA KYLPY KAHDELLE
(SISÄLTÄÄ 2 LASILLISTA KUOHUVIINIA)
60 min
85.00 €
Sensuelli hoito kahdelle – valkoinen ruusu ja
kirsikankukka kylvyn haju ja pehmeys herättävät
täydellisen tyytyväisyyden tunteen, jota seuraa
mielyttävä hieronta jossa käytetään voidetta joka
sisältää punaviini uutteita.

KASVOHIERONTA JA RENTOUTTAVA LOOTUSINKIVÄÄRIKYLPY KAHDELLE

45 min
60.00 €
Mieleenpainuva hoito kahdelle: lootusinkivääriporekylpy, sen jälkeen kosteuttava ja
rentouttava kasvojen ja kaulan alueen hieronta

FIN
HIEROVAT KYLVYT (SOPII
MYÖS LAPSILLE 6-14 V.)
SUOLAVESI KYLPY OMENA AROMILLA
25 min

20.00 €

SUOLAVESI KYLPY GREIPPI AROMILLA

25 min
20.00 €
Kylvyillä on erittäin rauhoittava vaikutus. Omena ja
greippi aromit ja hoidon pehmeys luovat täydellisen
tyytyväisyyden tunteen ja silkkisen ihon.

KOOKOKSEN JA VANILJAN TUOKSUINEN
MAITO KYLPY
25 min

20.00 €

METSÄMANSIKKA HIEROVA KYLPY			
20 min

16.00 €

SITRUUNARUOHO HIEROVA KYLPY 			
20 min

16.00 €

VANILJA HIEROVA KYLPY
20 min

16.00 €

KÄSI- ja JALKAHOIDOT
MANIKYYRI (sisältää kynsien lakkauksen)
40 min

27.00 €

SYVÄKOSTEUTTAVA käsihoito JA LÄMMIN
APPELSIINI-PERSIKKA PARAFIINI NAAMIO

30 min
23.00 €
(Ei sisällä manikyyriä tai kynsien lakkausta)
Hoito sisältää hellän käsien kuorinnan, jota seuraa hieronta
käyttäen kollageenivoidetta sekä intensiivisesti hoitava
lämmin appelsiini-persikka parafiininaamio. Naamiolla on
syvä-kosteuttava vaikutus, se suojaa vapailta radikaaleilta
ja sisältää runsaasti karotiinia ja C vitamiiniä. Siloittaa ja
tekee ihon joustavaksi ja pehmeäksi.

KYNSIEN LAKKAUS					
6.00 €

KYNSIEN LAKKAUS RANSKALAISELLE MANIKYYRILLE
8.00 €

PEDIKYYRI (sisältäen kynsien lakkauksen)		
50 min

40.00 €

RANSKALAINEN PEDIKYYRI
60 min

42.00 €

SYVÄKOSTEUTTAVA KUKKA SPA PEDIKYYRI

(Jalkakylpy, kuorinta, pedikyyri, jalkahieronta,
kosteuttava naamio, kynsien lakkaus)
75 min
48.00 € (lakkaus yhdellä värillä)
85 min
51.00 € (lakkaus ranskalaisella manikyyrillä)
Hoito perustuu luonnolliseen Alppimineraaliveteen ja on
syväkosteuttavuuteen ja tekee ihosta pehmeän ja raikkaan.

VIRKISTÄVÄ HOITO VÄSYNEILLE JALOILLE

30 min
32.00 €
			Piristävä, palauttava ja raikastava hoito on tarkoitettu
50 min
29.00 €
väsyneille ja rasittuneille jaloille. Jalkojen keveys ja kunto
palautuvat, ja jaloista tulee pehmeät ja rentoutuneet.
SPA MANIKYYRI SYVÄ-KOSTEUTTAVALLA
Kosteuttava hoito alkaa kuorinnalla (jalkaterät, sääret,
APPELSIINI-PERSIKKA PARAFIINI NAAMIOLLA
reidet), jota seuraa rentouttava hieronta.
(Käsien kuorinta, manikyyri, lämmin naamio, hieronta,
kynsien lakkaus)
60 min
35.00 € (lakkaus yhdellä värillä)
70 min
38.00 € (lakkaus ranskalaisella manikyyrillä)
Lämpimällä appelsiini-persikkaparafiinilla on
KIINTEYTTÄVÄ SILMÄNYMPÄRYSHOITO JA
syväkosteuttava vaikutus ja se suojaa vapaita radikaaleja
LEVÄNAAMIO
vastaan. Se sisältää runsaasti karotiinia, C-vitamiiniä
30 min
29.00 €
ja kollageenia. Silottaa ja tekee ihon joustavaksi ja
Hoito aloitetaan poistamalla meikki, minkä jälkeen
pehmeäksi.
silmänympärysihoa hierotaan hellästi ravitsevalla

RANSKALAINEN MANIKYYRI	

Silmille

silmänympärysvoiteella. Sen jälkeen silmien ympärille
levitetään kosteuttava ja kiinteyttävä levänaamio.
Ihanteellinen hoito väsyneille silmille: raikastaa oloa ja
pehmentää juonteita.

KULMIEN KORJAUS	
6.00 €

				

KULMIEN VÄRJÄYS					
7.00 €

RIPSIEN VÄRJÄYS
9.00 €

				

KULMIEN JA RIPSIEN VÄRJÄYS
14.00 €

KULMIEN KORJAUS JA KULMIEN
JA RIPSIEN VÄRJÄYS
18.00 €

RIPSIPERMANENTTI

45 min
24.00 €
Ripsipermanentilla tarkoitetaan kemiallista ripsien
taivutusta. Lopputuloksena kauniit, ylöspäin kaartuvat
ripset. Hoidon yhteydessä voi herkille silmille esiintyä
kirvelyä.

RIPSIEN TAIVUTUS JA VÄRJÄYS
60 min

30.00 €

DEPILAATIO
SÄÄRET 						
24.00 €

REIDET						
24.00 €

Jalat							
30.00 €

Kainalot
13.00 €

					

BIKINI 						
17.00 €

KÄDET	 						
21.00 €

KASVOT						
7.00 €

FIN
Nauti lisää...

VÄRJÄYS, PESU JA FÖÖNIKAMPAUS

Lyhyet hiukset				40.00 €
Puolipitkät hiukset			
45.00 €
Solarium
					 Pitkät hiukset				50.00 €
1 min
0.40 €
Stimuloi aineenvaihduntaa ja luo kauniin rusketuksen.

VÄRJÄYS, PESU, LEIKKAUS JA FÖÖNIKAMPAUS

SUOLAKAMMIO					

40 min
7.00 €
10x40 min
52.00 €
Puhdistaa ja rentouttaa kehoa, sopii ehkäisemään ja
helpottamaan hengitysteiden häiriöitä. Suolahuone
puhdistaa keuhkoja ja virkistää ihoa. Suolahuoneen
käyttöä ei suositelle jos teillä on kuumetta tai jos teillä
on keuhkotuberkuloosi tai heikko sydän.

Lyhyet hiukset				50.00 €
Puolipitkät hiukset			
55.00 €
Pitkät hiukset				60.00 €

RAIDAT, PESU JA FÖÖNIKAMPAUS

Lyhyet hiukset				40.00 €
Puolipitkät hiukset			
45.00 €
Pitkät hiukset				50.00 €

RAIDAT, PESU, LEIKKAUS JA FÖÖNIKAMPAUS
INFRAPUNASAUNA 					 Lyhyet hiukset				50.00 €
30 min
7.00 €/ 1 hlö
30 min
11.00 €/ 2-3 hlö
30 min
17.00 €/ 4-6 hlö
10x30 min
52.00 €
Infrapunasaunassa poistetaan vartalosta hiellä kuonaaineet. Sauna puhdistaa kehoa, stimuloi ruuansulatusta
ja polttaa jopa 600 kaloria 30 minuutissa. HUOMATKAA
ERITYISESTI Juoda riittävästi nestettä ennen ja
saunassa käynnin aikana (kuten vettä tai mehua).

Puolipitkät hiukset			
55.00 €
Pitkät hiukset				60.00 €

RAIDAT, VÄRJÄYS, PESU JA FÖÖNIKAMPAUS

Lyhyet hiukset				50.00 €
Puolipitkät hiukset			
55.00 €
Pitkät hiukset				65.00 €

RAIDAT, VÄRJÄYS, PESU, LEIKKAUS JA
FÖÖNIKAMPAUS

PARTURI-KAMPAAMO
Hinnasto

Lyhyet hiukset				55.00 €
Puolipitkät hiukset			
60.00 €
Pitkät hiukset				70.00 €

HIUSTENLEIKKAUS JA FÖÖNIKAMPAUS
sisältäen pesun

(pesu, hoitonaamio ja föönikampaus)
Lyhyet hiukset				21.00 €
Puolipitkät hiukset			
24.00 €
Pitkät hiukset				27.00 €

Lyhyet hiukset				24.00 €
Puolipitkät hiukset			
27.00 €
Pitkät hiukset				
30.00 €

FÖÖNIKAMPAUS sisältäen pesun

HIUSTEN HOITO

PÄÄN HIERONTA

Lyhyet hiukset				14.00 €
Puolipitkät hiukset			
17.00 €
Pitkät hiukset				21.00 €

(pesu, 10 min hieronta ja föönikampaus)
		
Lyhyet hiukset				18.00 €
Puolipitkät hiukset			
21.00 €
Pitkät hiukset				24.00 €

RULLAKAMPAUS sisältäen pesun

NUTRI SEDUCTION – HOITO KUIVILLE HIUKSILLE

Lyhyet hiukset				24.00 €
Puolipitkät hiukset			
27.00 €
Pitkät hiukset				
30.00 €

JUHLAKAMPAUS sisältäen pesun

Lyhyet hiukset				21.00 €
Puolipitkät hiukset 			
34.00 €
Pitkät hiukset				
37.00 €

Tuotteiden erityinen koostumus sisältää kashmirin
palauttavia ja mikrokuituja vahvistavia proteiineja
sekä kaurauutetta, jonka lipidit auttavat säilyttämään
hiusten kosteustasapainoa. Hiukset muuttuvat
vahvemmiksi, elävämmäksi ja kashmirin pehmeäksi.
Hoito ravitsee, hoitaa ja kosteuttaa hiuksia sekä lisää
niiden kiiltoa.
Lyhyet hiukset				48.00 €
Puolipitkät hiukset			
54.00 €
Pitkät hiukset				61.00 €

MIDOLLO DI BAMBOO – HOITO
VAHINGOITTUNEILLE HIUKSILLE

Midollo di Bamboon tärkein ravintoaine on
saatu bambunversoista ja se palauttaa hiuksen
oikean ja luonnollisen rakenteen. Bambu sisältää
hiusten kunnolle erittäin olennaista piitä, joka
auttaa palauttamaan mineraalisuolojen sisällön
vahingoittuneissa tai heikentyneissä soluissa sekä
palauttaa hiusten vahvuuden. Tuloksena ovat
vahvat ja terveet, luonnollisen kauniit, kiiltävät ja
ihmeen pehmeät hiukset.
Lyhyet hiukset				
42.00 €
Puolipitkät hiukset			
48.00 €
Pitkät hiukset				
54.00 €

PÄÄN HIERONTA 10 MIN	

(vain perushoidon lisäksi)
				

8.00 €

HIUSTEN SUORISTUS

(ei sisältyy pesua eikä föönikampausta)
Lyhyet hiukset				
Puolipitkät hiukset			
Pitkät hiukset				

10.00 €
13.00 €
16.00 €

VÄRINPOISTO HIUKSISTA

(värinpoisto, värjäys, leikkaus, föönikampaus)
Lyhyet hiukset				
65.00 €
Puolipitkät hiukset			
80.00 €
Pitkät hiukset				
95.00 €

Miehille
Miesten hiustenleikkaus 			
(pesu, leikkaus ja kuivaus)

18.00 €

Leikkaus koneella 			
(pesu, leikkaus ja kuivaus)		

12.00 €

Parran muotoilu				

7.00 €

LAPSILLE

		

Lasten hiustenleikkaus			
(alle 12 v. lapset)

10.00 €

