
Ajanvaraus 020 742 7088 tai 
tavaratalon kosmetiikkaosastolta

020 -alkuisiin numeroihin 8,35 snt /puhelu + 16,69 snt /min 
lankaliittymästä tai 8,35 snt /puhelu + 16,69 snt /min

matkapuhelimesta. 040, 0400 ja 044 -alkuisiin 
matkapuhelinnumeroihin hinta soittajan operaattorin 

hinnoittelun mukaisesti.

Huomioittehan, että veloitamme perumatta jätetyistä 
ajanvarauksista 50% hoidon hinnasta. Peruutus tulee tehdä 

vähintään vuorokautta ennen varattua hoitoaikaa.

Myöhästyessänne varatulta hoitoajalta, joudumme 
mahdollisesti lyhentämään hoitoaikaanne 

myöhästymisajan verran.

Hoitolahinnasto

AROMAATTISET HOIDOT
Kosteuttava 

1 h 69,-
Ihonpuhdistus 

1 h 30 min 89,-
1 h 69,-

KASVOHOIDOT
Virkistävä kasvohoito  

Sopii kaikille ihotyypeille. 

1h 72,-
Rauhoittava kasvohoito  

Tehokkaasti rauhoittava ja kosteuttava 
kasvohoito, joka sopii myös herkälle 

ja ärtyneelle iholle. 

1h 75,-
Räätälöity kasvohoito 

45 min 50,-
Fresh up kasvohoito  

Alkupuhdistus, ultraäänikuorinta 
sekä naamio ja loppuvoiteet. 

30 min 30,-

INTIALAINEN PÄÄHIERONTA 
Rauhoittava, rentouttava ja jännitystä 

lievittävä hieronta käsivarsille, 
niska-hartiaseudulle, sekä pään 

ja kasvojen alueelle.  

30 min 35,-
KUUMAKIVIHIERONTA 

Syvärentouttava, stressiä ja lihasjännitystä 
lievittävä ylellinen vartalohoito. 

1 h 79,-



BODY SUGARING 
Ammattimainen tapa poistaa häiritseviä ihokarvoja.

Sokeroimalla saa poistettua myös lyhyttä karvaa 
hellävaraisesti.

Kasvot 
Ylähuuli, leuka yms. 

15 min 15,-
Kainalot

30 min 35,-
Sääret

45 min 45,-

KESTOVÄRJÄYKSET
kasvohoidon yhteydessä

Ripset ja kulmat 25,- 
sisältää muotoilun

Ripsien värjäys 20,-
Kulmien värjäys 20,- 

sisältää muotoilun

Kulmien muotoilu 15,-

EHOSTUKSET

Päiväehostus 1 h 59,-
Iltaehostus 1 h 65,-

Hääehostus (sisältää koemeikin) 

1-1,5 h 89,-
Opastus 1 h 45,-/hlö

KÄSIHOIDOT
O.P.I Spa Manic 

Kynsianalyysi, kuorinta, kylpy, ravitseva seerumihoito, 
kynsien ja kynsinauhojen hoito, lakkaus ja hieronta. 

1 h 59,-
O.P.I Mini Manic 

Kynsianalyysi, kynsien ja kynsinauhojen 
hoito, lakkaus tai kiillotus. 

30 min 32,-

JALKAHOIDOT
O.P.I Spa-jalkahoito 

Perusteellinen ja hemmotteleva jalkahoito. Jalkakylpy, 
kovettumien poisto, kynsien- ja ihon hoito, 

kuorinta, hieronta ja silkkivoide. 

1,5 h 85,-
Jalkahoito 

Jalkakylpy, kynsien- ja ihon hoito ja kevyt hieronta.

1 h 69,-
O.P.I Minipedic 

Jalkakylpy, kynsien leikkaus, kynsinauhojen siistiminen, 
hieronta. 

30 min 39,-
Lakkaus 

5,20 
(hoidon yhteydessä Mavala kynsilakka mukaan)

Meiltä myös 
lahjakortit.


