
 Hinnasto 
 Voimassa 1.12.2022 alkaen. Kaikki hinnat sis. alv 24 %. 
 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
 Ajansiirrot/peruutukset puhelimitse/tekstiviestillä vähintään vuorokausi ennen varattua aikaa. 
 Perumatta jätetyistä ajoista veloitamme varatun hoidon hinnan. 

 

Kasvohoidot    
Kasvohoidot räätälöidysti toiveitten, ihotyypin ja mahdollisten iho-ongelmien mukaan. Hoitoihin sisältyy ihotyypin ja  
-kunnon analysointi, seerumi ja hoitovoiteet kasvoille ja silmänympäryksille sekä opastus oikeiden kotihoitotuotteiden 
valinnassa. 

  
FRESH KASVOHOITO 45 min.  --------  52 € 
Ihoa heleyttävä. Loistava hoito silloin, kun et jaksa itse panostaa - vaikka kerran viikossa. 
 
PERUSKASVOHOITO / IHONPUHDISTUS 60 min. --------  69 € 
Kirkastava. Sis. alkupuhdistus, höyrytys, kuorinta, ihonpuhdistus mekaanisesti TAI kasvo-kaulahieronta, kulmien siistintä 
naamio, voiteet. Hoitoaineet valitaan ihotyypin mukaan. 
  
HEMMOTTELEVA KASVOHOITO 90 min.  --------  89 € 
Sis. alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys, mekaaninen ihonpuhdistus, kulmien siistintä, kasvo-kaula-decolletehieronta, 
ihotyypin mukainen naamio, voiteet. Hyvä lahjakorttihoito - sopii kaikille. 

 
ULTRAÄÄNI-IHONPUHDISTUS 60 min.  --------  75 € 
Kivuton ihon syväpuhdistus sekä rauhoittava ja solutoimintaa aktivoiva mikrohieronta ultraääniaalloilla. Sis. alkupuhdistus, 
ultraääni-ihonpuhdistus, mikrohieronta ultraäänellä, kulmien siistintä, naamio, voiteet. Tehdään ihon tarpeiden mukaan, 
sopii myös couperoottiselle iholle. Hyvä aloitushoito iholle, joka kaipaa tehokasta kuorintaa/ihonpuhdistusta tai joka on 
ensi kertaa kasvohoidossa. Myös nuorelle iholle. 
 
PRISTINE-TIMANTTIHIONTA 60 min.  --------  75 € 
Kuorii hellävaraisesti ja tehokkaasti kuolleen ihosolukon ihon pinnalta. Sis. alkupuhdistus, timanttihionta ihotyypin mukaan, 
kulmien siistintä rauhoittava ja kosteuttava naamio, voiteet. Yksittäiskertana kirkastaa ihonväriä, vähentää epäpuhtauksia 
ja ihon kuivuutta. Sarjahoitona tehtäessä pystytään vaikuttamaan tehokkaammin esim. aknearpiin, epäpuhtaaseen ihoon, 
pigmenttiläiskiin, ryppyihin. 
 
PRISTINE-TIMANTTIHIONTA/ULTRAÄÄNI-IHONPUHDISTUS 5 x SARJAHOITO á 60 min.  --------  330 € 
Kysy tarjousta myös pidemmistä sarjahoidosta! 
 
TIMANTIHIONTA + ULTRAÄÄNI + IHONPUHDISTUS 90 min.  --------  95 € 
Yhdistelmähoito, jossa ensin kuoritaan ihon pintaa timanttihionnalla. Hionnan jälkeen tehdään ultraääni-ihonpuhdistus, 
joka irrottaa todella tehokkaasti mustapäitä, epäpuhtauksia ja kuollutta ihosolukkoa. Sis. alkupuhdistus, kuorinta timantti- 
hiontalaitteella, ultraääni-ihonpuhdistus, seerumin imeytys ultraäänellä, kulmien siistintä, rauhoittava ja kosteuttava 
naamio, voiteet kasvoille ja silmänympärysiholle. Tehokkuutensa vuoksi ei suositella ensimmäiseksi hoidoksi. Hoidon 
jälkeen tulee kiinnittää huomiota ihon kosteutukseen kosteuttavalla naamiolla ja seerumilla. 
 

Yhdistettävissä kasvohoitoihin  

SILMÄNYMPÄRYSHOITO +30 min.  --------  35 € 
Tehokas tummille silmänalusille ja turvotukseen. Voidaan vaikuttaa myös silmän- alusjuonteisiin ja ennaltaehkäistä niitä. 
Sis. stimuloiva lymfahoito Pristine-laitteella, imunestekiertoa vilkastuttava hieronta, turvotusta poistavat naamiolaput, 
silmänympärysvoide. 
 
KASVO-KAULA-DECOLLETTEHIERONTA +30 min.  --------  22 € 
Voidaan tehdä hierontatekniikoilla, vaihtoehtoina kaikkien kasvohierontojen äiti Payot:n 42. liikkeen hieronta, 
kasvonpiirteitä muokkaava deep massage -hieronta tai klassinen hieronta. 
 
RIPSIEN JA KULMIEN KESTOVÄRJÄYS + 15 min.  --------  22 € 
Kestovärjäys toivotuilla sävyillä sekä kulmien muotoilu/siistintä sokeroimalla ja/tai pinseteillä. Pysyvyys 2–6 vkoa riippuen 
oman karvan laadusta. 
 

KULMIEN VÄRJÄYS/MUOTOILU --------  12 € 
 



Payot-erikoiskasvohoidot   

Payot kasvohoidot ovat ainutlaatuisia maailmassa. Tohtori Nadia Payot:n perintö näkyy hoidoissa modernina lähestymistapana, 
tietotaitona sekä hoitomääräyksien täsmällisyytenä. Jokainen hoito on oma kokonaisuutensa - tehokkuutta ja kokonaisvaltaista 
rentoutumista. Kaikki kasvohoidot sisältävät alkupuhdistuksen, kuorinnan, kulmien siistinnän, tehoampullin, Payot:n 42. liikkeen 
hieronnan, erikoisnaamion ja voiteet. 

 
LE NATUREL 75 min -------- 75 € 
Luonnonmukainen kasvohoito kaikille ihotyypeille. Luonnon raaka-aineita arvostavalle, joka kaipaa ihoa kirkastavaa ja 
tehokkaasti kosteuttavaa hoitoa. Erikoisuutena riisi- ja kaurajyviä sisältävä kuorinta ja kirkastava savipohjainen naamio. 
 
RADIANCE 75 min -------- 75 € 
Energisoiva hoito kaikille ihotyypeille. Antioksidanttinen ihoa kirkastava vitamiinikylpy samealle ja rasittuneelle iholle (esim. 
aurinko, tupakansavu, pakkanen). Erikoisuutena trendikkäistä superfoodeista koostuva geelinaamio. 
 
SOFTNESS 75 min -------- 75 € 
Herkälle iholle. Rauhoittaa ja vahvistaa herkkää sekä couperoottista ihoa. Myös iholle, joka kärsii ilmaston vaihteluista. 
Erikoisuutena hellävarainen entsyymikuorinta ja ihoa vahvistava geelinaamio. Iho jää rauhalliseksi ja ihanan pehmeäksi. 
 
GENEROSITY 75 min --------  75 € 
Kuivalle hilseilevälle iholle, joka tarvitsee ravintoaineita esimerkiksi kylmään talviaikaan. Ravitsee kuivaa ihoa ja auttaa ihon 
hilseilyyn. Erikoisuutena avokado- ja auringonkukkaöljyä sisältävä naamio. Luo iholle suojaa ulkoisia haittatekijöitä vastaan. 
 
FRESHNESS 75 min  --------  75 € 
Kosteuttava ja ihoa täyteläistävä hoito kaikille ihotyypeille. Ihoa tehokkaasti kosteuttava hoito erityisesti pintakuivalle ja 
auringon tai viiman puremalle iholle. Hyaluronihapon ja kollageenin ansiosta täyteläistää ihoa. Ihanan viilentävä hoito myös 
helteiseen kesäaikaan. Erikoisuutena tehokosteuttava kollageeninaamio. 
 
FIRMNESS 75 min ------- 75 € 
Kiinteyttävä ja kohottava hoito kaikille ihotyypeille. Heleyttää ja täyteläistää kuivuuteen taipuvaista ikääntyvää ihoa. 
Damaskoksen ruusu-uute ja lipopeptidit tehostavat kollageenin muodostusta ja stimuloi fibroblastien toimintaa, iho on 
napakoitunut ja tehokkaasti kosteutettu. Erikoisuutena voidemainen lipopeptidinaamio. 
 
FINESSE 75 min -------- 80 € 
Silottava hapotushoito kaikille ihotyypeille. Tehokkaasti uudistava happohoito sisältää glykolihappoa ja sen jälkeen 
laitettava hyaluronihapponaamio kosteuttaa ihoa. Lopputuloksena uudistunut ja kirkastunut iho. Erikoisuutena AHA-
kuorinta ja voidemainen naamio. Hoidon jälkeen vältä suoraa UV-säteilyä n. viikon ajan. 
 
PURETE 90 min.  --------  80 € 
Rasvaiselle ja epäpuhtaalle- akneen taipuvaiselle iholle. Syväpuhdistaa ja kirkastaa ihoa, hillitsee talineritystä. Erikoisuutena 
lämpöaktiivinen greipinsiemen- kuorinta, ihonpuhdistus mekaanisesti ja matifioiva naamio. Eroaa perinteisestä 
ihonpuhdistuksesta tehokkaammilla hoitotuotteilla 
 
YOUTH 90 min.  --------  99 € 
Kokonaisvaltainen ihonhoitokokemus, erityisesti aikuiselle iholle. 
Ihoa kiinteyttävä ja kokonaisvaltaisen rentoutuksen tuova ylellinen "kristallihoito". Sopii yksittäiskertana myös kaiken 
ikäisille silloin kun tarvitset täydellistä rentoutumista. Erikoisuutena syväpuhdistava kuorinta kuorintahelmillä kasvoille ja 
käsille, ylellinen Masque Crystal voidemainen naamio, joka jättää ihon kristallin kirkkaaksi sekä voiteiden levitys 
paineluhieronnalla tai gua shalla. Rentoutuminen on tällä hoidolla taattu!  
 

Yhdistettävissä Payot-hoitoihin   

TIMANTTIHIONTA + 15 min.  --------  22 €   
Tehokas ja kivuton mikrokuorinta Pristine-timanttihiontalaitteella. Hionta takaa, että Payot-erikoishoidot tehoavat 
parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
ULTRAÄÄNI-IHONPUHDISTUS + 30 min.  --------  28 € 
Tehokas ja kivuton puhdistus valmistaa ihon Payot-hoitoihin. Jos iho on samea, tukkoinen ja eloton on ultraäänipuhdistus 
hyvä pohjahoito. Sis. puhdistus ultraäänellä, seerumin imeytys ihoa rauhoittavalla mikrohierontavaiheella. 
 
RIPSIEN JA KULMIEN KESTOVÄRJÄYS JA KULMIEN MUOTOILU +15 min  --------  22 € 
Kestovärjäys toivotuilla sävyillä sekä kulmien muotoilu/siistintä sokeroimalla ja/tai pinseteillä. 
 
KULMIEN VÄRJÄYS + 15 min.  --------  12 € 



 

Ripset ja kulmakarvat 

Huomioitahan, että sinun tulee olla täyttänyt 16 vuotta, jotta voimme suorittaa palvelun. 
 
RIPSIEN JA KULMIEN VÄRJÄYS JA KULMIEN MUOTOILU 30 min  --------  32 € 
Kestovärjäys toivotuilla sävyillä sekä kulmien muotoilu/siistintä sokeroimalla ja/tai pinseteillä. 
 
RIPSIEN VÄRJÄYS 15 min.  --------  20 € 
Kestovärjäys ripsille, pysyvyys 2-6 viikkoa riippuen oman ripsen laadusta. 
 
KULMIEN VÄRJÄYS JA MUOTOILU 30 min.  --------  22 € 
Kestovärjäys kulmille ja kulmien siistintä/muotoilu sokerilla tai pinseteillä. 

 
KULMIEN MUOTOILU sokeroinnilla / pinseteillä 15 min.  --------  16 € 
Kulmien muotoilu/siistintä sokeroimalla ja pinseteillä viimeistelemällä. 
 
YUMI LASHES -RIPSIEN KESTOTAIVUTUS 90 min.  --------  90 € 
Hyvästi taivuttimet ja ripsien pidennykset! Yumi Lashes -kestotaivutus taivuttaa ripsesi muotin avulla jopa 4-8 viikoksi. Näin 
saat omista ripsistäsi näyttävät, mutta luonnolliset. Sis. ripsien värjäyksen. 
 
YUMI BROWS -KULMIEN LAMINOINTI 60 min.  --------  48 € 
Kulmien laminoinnissa kulmat käsitellään muotoiluaineilla, joilla kulmakarvan rakenne saadaan pehmenemään ja näin 
kulmat saadaan muotoiltua tuuheamman näköisiksi ja saadaan itsepäiset kulmakarvat ojennukseen 2–6 viikoksi. Sis. 
kulmien värjäys ja muotoilu. 
 
 

Jalka- ja käsihoidot 
 
 PIKAJALKAHOITO 30 min.  --------  38 € 

Räätälöidään tarpeen mukaan. Voidaan hoitaa esimerkiksi kynsien lyhennys ja muotoilu, kovettumien poiston tarpeen 
mukaan tai hieronta. Voidaan yhdistää lisäpalveluna kynsien lakkaus (+ 10€) tai shellac kestolakkaus (+35-40 €). 
 
PERUSJALKAHOITO 60 min.  --------  60 € 
Jalkojen perushoito. Sis. kylvetys, kovettumien poisto, kynsien leikkaus- ja viilaus, kynsinauhojen hoito, jalkavoiteen levitys. 
Sopii loistavasti myös miehille. Lisäpalveluna kynsien lakkaus (lakka omaksi) +10 €. 
 
HEMMOTTELEVA JALKAHOITO 90 min.  --------  79 € 
Kun jalat kaipaavat tehokasta hoitoa ja hemmottelevaa otetta. Sis. jalkojen kylvetys, kovettumien poisto, kynsien leikkaus- 
ja viilaus, kynsinauhojen hoito, jalkojen kuorintahieronta, kynsien lakkaus. Valmistaa jalat kesää tai matkaan varten! 
 
SHELLAC-KESTOLAKKAUS sis. varpaan kynsien hoito 60 min. --------  58/64 € 
Aito ja alkuperäinen CND Shellac -lakkaus on kestolakkaus, jolla saa varpaisiin jopa 4 vkoa kestävän värilakkauksen. Ei 
vahingoita kynttä, kynsi kuivatetaan Led-valossa eli on heti kuiva ja on helppo poistaa kotona tai hoitolassa (jos sinulla on 
edelliset kestolakat, muista varata myös poistoaika lisäpalveluista). Sis. jalkojen kylvetys, kynsien viilaus, kynsinauhojen 
hoito, lakkaus yhdellä värillä, kynsinauhaöljy, jalkavoide. Lisäpalveluna kynsien koristelu erilaisilla glittereillä, timanteilla, 
maalauksilla yms. +2–20 €. 
 
PIKAMANIKYYRI 30 min. --------  32 € 
Sis. kynsien viilaus, lakkaus, kynsinauhaöljy, käsivoide. 
 
HEMMOTTELEVA MANIKYYRI 60 min.  --------  58 € 
Perusteellinen käsien ihonhoito. Sis. kynsien viilaus, kylvetys, kynsinauhojen hoito, kuorinta, rentouttava hieronta, kynsien 
lakkaus. Lisäpalveluna ranskalainen lakkaus +10 €. 
 
SHELLAC-KESTOLAKKAUS sis. pikamanikyyri 60-75 min.  --------  42/50 € 
Aito ja alkuperäinen CND Shellac-lakkaus on kestolakkaus, jolla saa jopa 2 vkoa kestävän värilakkauksen. Ei vahingoita 
kynttä, kynsi kuivatetaan Led-valossa eli on heti kuiva ja on helppo poistaa kotona tai hoitolassa (jos sinulla on edelliset 
kestolakat muista varata myös poistoaika lisäpalveluista +10 €). Sis. kynsien viilaus, kynsinauhojen hoito, lakkaus, 
kynsinauhaöljy, kosteusvoide. Lisäpalveluna kynsien koristelu erilaisilla glittereillä, timanteilla, maalauksilla yms. +2-20 €. 
 
Myös luonnon kynnen geelaukset -------- alk. 68 € 



 
 

Vartalohoidot 

 
SELÄN ULTRAÄÄNI-IHONPUHDISTUS 60 min. --------  75 € 
Kivuton ihon syväpuhdistus sekä rauhoittava ja solutoimintaa aktivoiva mikrohieronta ultraääniaalloilla. Jättää selän ihon 
raikkaaksi ja puhtaan tuntuiseksi. Sis. alkupuhdistus, ultraääni-ihonpuhdistus, mikrohieronta ultraäänellä, naamio, voiteet. 
Voi tehdä myös sarjahoitona, jos ihossa paljon tukkeumia esim. 1 x vko / 5 kertaa. Kysy tarjous! 
 
TIMANTTIHIONTA SELÄLLE 60 min. --------  75 € 
Timanttihionta kuorii hellävaraisesti ja tehokkaasti kuolleen ihosolukon ihon pinnalta. Sis. alkupuhdistus, timanttihionta, 
rauhoittava ja kosteuttava naamio, voiteet. Yksittäiskertana parantaa ihonväriä, vähentää epäpuhtauksia ja ihon kuivuutta. 
Sarjahoitona tehtäessä pystytään vaikuttamaan esim. aknearpiin, epäpuhtaaseen ihoon ja pigmenttiläiskiin. Kysy tarjous! 
 
TIMANTTIHIONTA + ULTRAÄÄNI-IHONPUHDISTUS SELÄLLE 90 min.  --------  95 € 
Yhdistelmähoito, jossa ensin kuoritaan ihon pintaa timanttihionnalla. Tämän jälkeen tehdään ultraääni-ihonpuhdistus, joka 
irrottaa tehokkaasti mustapäitä, epäpuhtauksia ja kuollutta ihosolukkoa. Sis. alkupuhdistus, kuorinta timanttihiontalait-
teella, ultraääni-ihonpuhdistus, seerumin imeytys ultraäänellä, rauhoittava ja kosteuttava naamio, voide selälle. Tehokkuu-
tensa vuoksi ei suositella ensimmäiseksi hoidoksi. Hoidon jälkeen tulee kiinnittää huomiota ihon kosteutukseen voiteilla ja 
kosteuttavalla naamiolla. 
 
 

SOKEROINTI 
Käyttämämme Alexandria Professional on kanadalainen sokeroinnin uranuurtaja. He ovat kehittäneet tuotteitaan ja koulutus-
taan jo yli 20 vuotta. Alexandrian sokerointituotteet on kehitetty hellävaraiseen ammattimaiseen ihokarvojen poistoon sekä 
vartalon kuorintaan. Osaavissa käsissä sokerointi onkin paljon enemmän kuin vain karvanpoistoa ja se tarjoaa paljon etuja 
perinteiseen vahaukseen verrattuna. Lue lisätietoa hinnaston lopusta! Sokerointiin varattavat ajat ovat ohjeellisia ja riippuvat 
sokeroitavasta alueesta ja tekijästä. 

 
SÄÄRET TAI REIDET   45 min. 40 € 
KOKO JALAT   60 min. 68 € 
KÄSIVARRET   30 min. 34 € 
KAINALOT   15 min. 22 € 
BIKINIRAJA   15 min. 32 € 
BIKINIRAJA – STRINGMALLI (vain naisille)   30 min. 42 € 
BRASILIALAINEN (vain naisille)   60 min. 74 € 
BRASILIALAINEN SOKEROINTI-HUOLTO (alle 6 vkoa edellisestä meillä tehdystä) 45 min. 60 €  
SELKÄ   60 min. 58 € 
YLÄHUULI, LEUAN ALUE TAI KULMAKARVAT   15 min. 16 € 
YLÄHUULI JA LEUKA   30 min. 24 € 
KASVOSOKEROINTI (koko kasvot)   30 min. 34 € 
SUGARSCRUB KASVOHOITO   60 min 62 € 
Iho heleäksi ja sileäksi! Sokerikasvohoidossa tehdään koko kasvojen kuorinta ja karvojen poisto 
sokeroimalla ja kosteutetaan tehokkaasti, jolloin ihon punoitus ja hilseily rauhoittuu nopeasti. 
Sis. alkupuhdistus, kuorinta+karvojen poisto sokeroimalla, tehoampulli, naamio ja voiteet. 
 
 

 

SOKEROINTIPAKETIT 
Hinta määräytyy käytettävästä ajasta ja onko esim. kapean mallinen bikinirajan sokerointi. Kysy muita sokerointipakettejamme. 

 
SÄÄRET, BIKINIRAJA & KAINALOT   75 min. 75–85 € 
KOKO JALAT & BIKINIRAJAT   75 min. 80–90 € 
SÄÄRET & BRASILIALAINEN   90 min. 90–100 € 

SÄÄRET, KAINALOT & BRASILIALAINEN   105 min. 100–120 € 

KOKO JALAT & BRASILIALAINEN   105 min. 115–125 € 

KOKO JALAT, KÄSIVARRET, BIKINIRAJA & KAINALOT   105 min. 125–135 € 

KOKO JALAT, KÄSIVARRET, KAINALOT & BRASILIALAINEN   120 min. 140–150 € 

 

 



 

 

 

 

Lisätietoa sokeroinnista: 

 

- Sokeri on 100 %:nen luonnontuote eikä tuotetta ole testattu eläimiin. Sokerilla voidaan poistaa lyhyempääkin karvaa, kuin 
vahauksessa. 

- Sokeroinnissa karvat poistetaan karvan kasvusuuntaan, näin karvat eivät katkeile ja iho pysyy karvattomana pidempään. 
- Sokeri ei tartu eläviin ihosoluihin, siksi sokeroinnin avulla saadaan turvallisesti ja hellävaraisesti poistettua karvat myös 

intiimialueilta. 
- Sokeri ei ole kuumaa. Se ei polta eikä aiheuta arpia. 
- Sokerointi on myös mitä parhain vartalonkuorintamenetelmä. 
- Tuloksena terve, karvaton ja pehmeä iho! 

 
Huomioitavaa 
- Ihoa ei saa kuoria päivää ennen sokerointihoitoa, hoitopäivänä eikä hoitoa seuraavana päivänä. 
- Vältä ihokarvojen ajamista vähintään viikkoa ennen sokerointia. 

 
Hoidon jälkeen 
- Vältä saunaa ja urheilua (hikoilua) 12 tuntia. 
- Jos sinulta on poistettu kainalokarvat, vältä deodorantin käyttöä 12 tuntia. 
- Jos sinulta on poistettu kasvokarvoja, vältä tukkivia meikkiaineita 12 tuntia. 
- Muista välttää aurinkoa (+solarium) samana päivänä ja suojata iho auringolta (vaate/aurinkovoide) seuraavana päivänä. 
- Muista kosteuttaa ja kuoria ihoasi säännöllisesti, näin estät tehokkaasti sisään kasvaneet karvat. 
- Ihoa ei saa raapia tai hangata hoidon jälkeen. 
- Vältä tiukkoja, hankaavia vaatteita heti hoidon jälkeen. 


