KAUNEUSHOITOLAN
PALVELUT

RAKENNEKYNNET:
- Rakennekynnet 85€
- Rakennekynsien huolto 65€
- Geelivahvistus omaan kynteen 55€
- Yhden kynnen korjaus 8€
- Geeli Rakennekynsienpoisto 37€
- Varpaankynsien geelaus ja koristelu 40€
- Geelilakkaus 40€
- Manikyyri 30€

HAMPAAT:
- Hampaiden valkaisu 129€

KAUNEUDENHOITO / VICTORIA

- Klassinen ripsienpidennys (2.5h) 99€
- Klassinen huolto 60€
- Volyymiripsien pidennys (3h) 119€
- Volyymi huolto 70€
- NEW! Ellipse Lashes (2.5h) 70€
- Ellipse Lashes huolto 55€

- Ripsien kollageenihoito LVL
(kestotaivutus/1h) 60€
- Kulmien muotoilu (30 min) 15€
- Kulmien värjäys (30 min) 18€

- Kulmien muotoilu ja värjäys (45 min) 25€
- NEW! Microblading (3h) 200€
- Microblading vahvistuskerta (2h) 80€

KAUNEUDENHOITOPALVELUT / KOSMETOLOGI NEA
JALKAHOIDOT
Basic Jalkahoito (sis. jalkakylpy, kovettumien poisto veitsellä,
raspaus, kynsienleikkaus ja kynsinauhojen hoito, jalkavoide,
väritön lakkaus) 60min / 45 €
Jalkahieronta (sis. jalkakylpy ja hieronta) 30min / 30€
Hoidon yhteydessä +30min / 20€
Hemmotteleva jalkahoito (sis. jalkakylpy, raspaus, kynsien
leikkaus ja kynsinauhojen hoito, merisuolakuorinta, naamio,
jalkojen hieronta n. 20min, väritön
lakkaus, jalkavoide) 1h 30min / 70 €
Värillinen lakkaus + 10min. (asiakas saa lakan mukaansa)
+ 8€
KÄSIHOIDOT
Pikakäsihoito (sis. kynsien viilaus, kynsinauhojen siistiminen,
lakkaus vaalealla lakalla, käsivoiteen imeytys lyhyellä
hieronnalla) 30min / 30 €
Pikakäsihoito toisen hoidon yhteydessä + 30min / 25€
Voidepakkaus toisen hoidon yhteydessä (kosteuttava
voidepakkaus, käsien hieronta) + 20min / 15 €

Kosteuttava käsihoito (sis. kynsien muotoilu, kynsinauhojen
siistiminen, merisuolakuorinta,
voidepakkaus, lakkaus vaalealla lakalla, hieronta, käsivoide)
60min / 50€

KASVOHOIDOT
(kaikki kasvohoidot sisältävät kulmien siistimisen)
Ihonpuhdistus (sis. alkupuhdistus, kuorinta, ihon mekaaninen
puhdistus, naamio ihotyypin mukaan, päivävoide) n. 60min / 55 €
Täydellinen kasvohoito (hoidossa käytettävät tuotteet valitaan
ihotyypin mukaan, sis. alkupuhdistus, kuorinta, ihon mekaaninen
puhdistus, naamio, kasvojen ja decolteen hieronta, päivävoide)
n. 90min / 85€
Kosteuttava hemmotteluhoito (sis. alkupuhdistuksen, kuorinnan,
kosteuttavan naamion kasvoille ja käsille, hieronnan jossa
käsitellään kasvojen ja decolteen alue, niska-hartia seutu,
päänahka ja kädet, kosteuttava päivävoide, öljy kynsinauhoille)
n. 80min / 80€
KESTOVÄRIT
Ripset / kulmat 30min / 18€
Ripset + kulmat + kulmien muotoilu 30min / 29€
Kulmat + kulmien muotoilu 30min / 25€
Kulmien muotoilu 15min / 15€

HIERONNAT

Klassinen hieronta 30min / 30€
Klassinen hieronta 45min / 40€
Klassinen hieronta 60min / 55€
Klassinen hieronta 90min / 75€
Kokovartalon hemmotteluhoito (sis. merisuolakuorinta,
kokovartalohieronta kookosöljyllä + pää- ja kasvohieronta)
90min / 100€
Pää- ja kasvohieronta (sis. kasvojen alkupuhdistuksen,
kasvo- ja päähieronnan) 25min / 25€
Toisen hoidon yhteydessä + 25min / 20€

SOKEROINNIT
Sääret tai reidet 40min / 45€
Sääret ja reidet 60min / 65€
Kainalot 20min / 25€
Käsivarret 30min / 35€
Bikini 30min / 35€
Brassi Naiset 1. kerta 50min / 75€
Brassi Naiset (alle 5viikkoa edellisestä kerrasta) 30min / 55€
Sokerointi paketti 1 (sis. sääret, kainalot, bikini) 80min / 85€
Sokerointi paketti 2 (sis. sääret, kainalot, naisten brassi)
90min / 105€
Kasvot 1-alue (kulmat/posket/leuka/ylähuuli) 15min / 12€
Toisen hoidon yhteydessä + 15min / 9€
Koko kasvot 20min / 25€
Toisen hoidon yhteydessä +20min / 20€

PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT
- Pesu + föönaus alk.25€

HIUSTENLEIKKAUKSET:

- Parturointi alk.29€
- Pesu + leikkaus + kuivaus alk.49€
- Lasten hiustenleikkaus (max. 7v) 23€

HIUSTENVÄRJÄYKSET:

- Hiustenvärjäys ilman leikkausta alk.79€
- Hiustenvärjäys + leikkaus + kuivaus alk.109€
- Tyviväri ilman leikkausta alk. 79€
- Tyviväri + leikkaus + kuivaus alk.95€

RAIDAT:

- Raidat ilman leikkausta alk.75€
- Raidat + leikkaus + kuivaus alk.105€

MONIVÄRJÄYKSET:

- Monivärjäys ilman leikkausta alk.109€
- Monivärjäys + leikkaus + kuivaus alk.132€

RAKENNEKÄSITTELYT:

- Permanentti ilman leikkauta alk.80€
- Permanentti + leikkaus + kuivaus alk.113€
- Osapään permanentti 89€

KAMPAUKSET:

- Juhlakampaus

60€

- Hääkampaus/vanhojentanssikampaus tilauksesta.
Koekampauslisä erillisen sopimuksen mukaan.

HIUSTENPIDENNYS:

- Teippipidennys ja sinetti pidennykset:
Kiinnityksen hinta 75€ /tunti
(aikaa menee 30min -2h riippuen miten paljon hiusta
haluat)

HIUSNAUHA:

Kiinnityksen hinta 90-150€
(Riippuen käytetystä ajasta 1h-2,5h)
Hiukset tilataan aina erikseen tai asiakas voi hankkia ne itse.
Hiukset eivät sisälly palvelun hintaan.

TAHKO SPA HIERONNAT
- Kuumakivihieronta (1h) 65€
- Kuumakivihieronta (1,5h) 90€
- Osahieronta (0,5h) 32€
- Puolihieronta (1h) 50€
- Kokohieronta (1,5h) 68€

JALKOJENHOIDOT:
- Perusjalkojenhoito (1h) 59€
- Vaativajalkojenhoito (1h15min) 69€
- Hemmotteleva jalkojenhoito (1,5h) 80€
Jalkojenhoitojen yhteydessä lakkaus +5€
- Yksittäisen kynnen/kovettuman/känsän- tai syylän hoito
alk.20€
- Ortoosit alk.20€

