Meri – Karinan
Kauneus- & Jalkahoitolan hinnasto
Kaikki kasvohoidot sisältävät alkupuhdistuksen, kuorinnan,
syväpuhdistuksen, kulmien siistimisen, rentouttavan kasvojen ja
hartioiden hieronnan, tehotipat/ampullin sekä hoitovoiteen.

Hemmotteleva Suklaakasvohoito 68 €
Suklaahoito stimuloi, hoitaa ja uudistaa ihoa. Lisäksi suklaa tehostaa
pintaverenkiertoa, ravitsee ja kosteuttaa. Hoito sopii kaikille
ihotyypeille, mutta erityisesti kosteutta ja virkistystä kaipaavalle.
Lämpimän suklaanaamion vaikuttaessa hierotaan jalkaterät
rentouttavalla, pehmentävällä voiteella.

Green Tea - Kasvohoito 62 €
Ravitseva ja virkistävä hoito, joka sopii erityisesti väsyneelle ja
ympäristöolojen, kuten auringon/pakkasen rasittamalle iholle. Vihreä
tee sis. katekiineja, jotka ehkäisevät solujen vanhenemista.
Katekiineilla on 100 kertaa enemmän antioksidanttisia vaikutuksia
kuin esim. C-vitamiinilla.

Goji Berry – Kasvohoito 62 €
Gojimarjaa sisältävä, erittäin antioksidanttinen, kosteuttava,
ikääntymisen merkkejä vähentävä sekä ihon puolustusmekanismeja
vahvistava hoito. Hoidon tuloksena iho on pehmeä, tasainen ja
tehokkaasti kosteutettu iho. Ihana hoito kuivalle, elottomalle iholle!

Age Control - Liftinghoito 62 €
Erikoishoito aikuiselle, elvytystä kaipaavalle iholle.
Hyaluronihappo, Kiinanruusu-uute ja Merilevä kirkastavat ihon
väriä, parantavat kimmoisuutta, minimoivat pintaryppyjä ja
normalisoivat ihon kosteustasapainoa.

Puhdistava Rosmariini &
Timjami Kasvohoito 58 €
Epäpuhtauksia poistava ja ihoa kirkastava erikoishoito nuorelle,
rasvoittuvalle akne- / ongelmaiholle.
Sis. Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys, epäpuhtauksien poisto,
hoitoampulli, kasvonaamio & hoitovoide.

Strawberry Mousse – Kasvohoito 58 €
Mansikkaisen vaahtonaamion sisältävä kosteuttava ja piristävä
kasvohoito kaikille ihotyypeille. A- vitamiini kosteuttaa ihoa ja
nopeuttaa ihosolujen uudistumista. Hoidon ansiosta ihon
aineenvaihdunta paranee ja iho heleytyy. C- vitamiinista iho
saa uutta potkua ja energiaa !

Jalkahoito 38 €
Jalkakylpy, kovettumien poisto, kynsien hoito, raspaus,
lakkaus ja hieronta.

DeLuxe Jalkahoito 48 €
Ruusuinen geelikylpy, virkistävä sokerikuorinta, kovettumien poisto,
kynsien leikkaus ja viilaus, kynsinauhojen hoito, hoitonaamio,
raspaus, varpaankynsien lakkaus, pehmentävä voide ja
rentouttava hieronta.

Hemmotteleva Käsihoito 38 €
Käsikylpy, kynsinauhojen hoito, kynsien leikkaus, viilaus,
pehmentävät tehotipat, kosteuttava hoitonaamio, kynsinauhavoide ja
hieronta ravitsevalla voiteella.

Varpaankynsien leikkaus 20 €
Ripsien ja kulmien värjäys 20 €
Ripsien värjäys 15 €
Kulmien muotoilu &/ värjäys 15 €
Sääridepilaatio 28 €

Ruusuine

