KAUNEUSHOITOLAN HINNASTO
Kestovärit
Ripsien ja kulmien kestovärjäys ja muotoilu……………………………………………………………… 25e

Ripsien kestovärjäys…………………………………………………………………………………………………… 14e

Kulmien värjäys ja muotoilu………………………………………………………………………………………. 17e

Ripsien ja kulmien kestovärjäys ja muotoilu
-kasvohoidon yhteydessä +15e

Sonaatti Kasvohoidot
Kasvohoidot tehdään apteekkikosmetiikalla, jotka soveltuvat myös herkälle iholle. Hoidoissa käytettävät
tuotteet valitaan ihotyypin mukaisesti.
Minikasvohoito
Sis. alkupuhdistuksen, kuorinnan, naamion, sekä hoitovoiteen.
Kesto noin. 35 min………………………………………………………………………………………………………………… 45e
Kasvohoito
Sis. alkupuhdistuksen, kuorinnan, höyrytyksen ja mekaanisen ihonpuhdistuksen, kasvoalueen hieronnan,
naamion, seerumin, hoitovoiteen, sekä tuoteneuvonnan.
Kesto noin. 1,5h ……………………………………………………………………………………………………………………. 55e

Nuoren Ihonhoitokonsultaatio +minikasvohoito alle 18v ………………………………………………………………….. 45e

Nuoren ihonhoitokonsultaatio (alle 18v (ei sisällä minikasvohoitoa) …………………………………………. 35e
Sis. ihoanalyysin, sekä ohjeistuksen oikeanlaisten tuotteiden käyttöön ja nuorelle sopivan ihonhoitorutiinin
luomiseen.
Tarjoamme -20% alennusta konsultaation yhteydessä tehdyistä kosmetiikkaostoksista.
Kesto noin 1h -1,5h. Palvelu soveltuu ohjausta ja syvennystä ihonhoitoon tarvitsevalle nuorelle.

Hemmottelu manikyyri…………………………………………………………………………………………………………. 35e
Hoitoon sisältyy: kynsien viilaus, kynsinauhojen pehmennys, liotus, kynsinauhojen siistiminen, rentouttava
käsihieronta. (Asiakkaan toiveesta, käsihoitoon voidaan yhdistää myös lakkaus. (+9,50e Idunin kynsilakan
saa mukaan)

Pedikyyri…………………………………………………………………………………………….………………………………………… 50e
Pedikyyri (perusjalkahoito). Hoitoon sisältyy: virkistävä jalkojen kylvetys, kynsien lyhennys ja kynsinauhojen
hoito, kovettumien poisto ja lopuksi kosteuttava voide. Asiakkaan toiveesta, tähän jalkahoitoon voidaan
yhdistää myös lakkaus. (+9,50e kynsilakan saa mukaan)

Mahdollisen peruutuksen on tapahduttava viimeistään 24h
ennen varattua aikaa. Saman vuorokauden aikana
peruutetuista, sekä peruuttamattomista ajoista, yrityksellä
on oikeus periä 50% palvelunhinnasta.

Atopik Professional kasvohoidot
Suomalainen apteekkisarja Atopik tunnetaan erityisosaamisestaan herkän ihon
hoidossa. Kotimaisen kauran ja metsämustikan lisäksi tuotteissa on runsaasti
ihoidenttisiä aktiiviaineita kuten prebiootteja, hyaluronihappoa, keramideja ja
vitamiineja, jotka sopivat erityisen hyvin tukemaan herkän ihon luonnollista suojaa.
Ammattikäyttöön kehitetyt Atopik Professional -tuotteet ja kasvohoidot tarjoavat
monipuolisia hoitomuotoja vastaamaan jokaisen ihotyypin tarpeita.
Korkealaatuisilla ammattituotteilla ja aktiiviaineilla palvelemme asiakkaitamme
yksilöllisesti.

Atopik Professional Sensitive…………….. 73e
Atopik Sensitive- kasvohoito auttaa rauhoittamaan ja suojaamaan herkkää ihoa
sekä vähentämään ihon punoitusta. Vahvistavan ja ihoa hemmottelevan hoidon
jälkeen iho tuntuu pehmeältä ja kosteutetulta! Sopii erinomaisesti kuivalle, herkälle
ja couperosaiholle. Tämä kasvohoito on hajusteeton.
Sisältää alkupuhdistuksen, entsyymikuorinnan, hieronnan sekä kasvonaamion ja
loppuvoiteet. Hoito aloitetaan rentouttavalla dekoltee hieronnalla.

Atopik Professional Anti-Age……………….. 83e
Kiinteyttävä ja ja ihoa uudistava Atopik Anti-Age hoito ehkäisee ja hoitaa ihon
ikämuutoksia. Suomalaisen metsämustikkauutteen ja mustikansiemenöljyn
antioksidantit kirkastavat ihoa antaen myös suojaa ympäristön haittatekijöiltä.
Atopik Anti-Age kasvohoito on ylellinen tehohoito, jonka jälkeen iho on
kimmoisampi ja heleämpi.
Sisältää alkupuhdistuksen, tehokkaan kuorinnan, hieronnan sekä kasvonaamion ja
loppuvoiteet. Hoito aloitetaan rentouttavalla dekoltee hieronnalla.

Atopik Professional Balance………………… 69e
Puhdistava ja tasapainottava kasvohoito epäpuhtaalle iholle. Tässä hoidossa
keskitytään epäpuhtauksiin, rauhoitetaan ihon talituotanto sekä tasapainotetaan
ihon toimintaa.
Sisältää alkupuhdistuksen, tehokkaan kuorinnan, mekaanisen puhdistuksen,
sivelyhieronnan sekä kasvonaamion ja loppuvoiteet.

Atopik Professional AHA-happokuorinta……………… 52e
3 x sarjahoitona -20%
2-3 vk/välein
Atopik AHA – Happokuorinta on ihoa kirkastava ja ihon uusiutumista tukeva
kasvohoito. Ihon kemiallinen kuorinta on kosmeettinen toimenpide. Se on tehokas
ja turvallinen hoitomuoto, joka uudistaa ja tasoittaa ihon pintakerrosta.
Kemiallisella kuorinnalla voidaan hoitaa ihon ikämuutoksia, tasoittaa ihon pintaa
sekä pigmenttimuutoksia. Kemiallinen kuorinta heleyttää, ja kirkastaa ihoa ja sen
vuoksi se sopii kaikille ihotyypeille.
Sisältää alkupuhdistuksen, happokuorinnan, naamion ja loppuvoiteet.

Atopik Professional Silmänympäryshoito……………25e
Varattavissa vain kasvohohoidon yhteyteen.
Tehokas hoito väsyneelle silmänympärysiholle.
Sisältää alkupuhdistuksen, entsyymikuorinnan, hieronnan, naamion sekä
loppuvoiteet.

Atopik Professional
Erikoisnaamio…………………………..15e
Varattavissa vain kasvohohoidon yhteyteen.
Erikoisnaamio, jossa päätehoaineena aktivoituneet probiootit! Naamio sopii
kaikille, mutta sen tuoma suoja on erityisen tärkeä ärtyneelle ja herkälle iholle.
Vahvistunut mikrobiomi hillitsee epäpuhtauksia, ruusufinniä ja aknea. Hyödylliset
mikrobit tukevat ja tasapainottavat ihon suojakerroksen toimintaa.

Mahdollisen peruutuksen on tapahduttava viimeistään 24h
ennen varattua aikaa. Saman vuorokauden aikana
peruutetuista, sekä peruuttamattomista ajoista yrityksellä on
oikeus periä 50% palvelunhinnasta.

