
Kosmetologipalvelut   voimassa 4.6.2018 alkaen 
Vartalohoidot 

SPA Relax    105min 125€ 

• (Kuorinta, naamio, päänhieronta, kokovartalohieronta)  
Totaalinen rentoutuminen alkaa suolakuorinnalla, joka aktivoi verenkierron ja poistaa kuolleen 
ihosolukon.  Vartalolle levitetään lämmin ihoa elvyttävä naamio, joka jatkuu päänhierontaan. 
Lopuksi hoidon kruunaa hieronta, jossa käydään läpi selkä, jalat, kädet sekä niska-hartiaseutu.    

SPA Balance  75min  90€ 

• (Kylpy, kuorinta, naamio, päänhieronta)  
Hoito alkaa aromaattisella porekylvyllä, jonka jälkeen vartalo hoidetaan aineenvaihduntaan 
vilkastuttavalla kuorinnalla ja ihoa kosteuttavalla naamiolla. Päänhieronta maksimoi rentoutuksen 
sekä poistaa kireydet hartia seudulta.  
 

Suklaahieronta   75min  85€ 

• (sis. kuivaharjauksen ja kupin kaakaota) 
Nauti hieronnassa suklaan ihanasta tuoksusta ja anna aistiesi vallata itsesi. Hoidon päätteeksi 
tarjoillaan kuppi kuumaa kaakaota.  

Hot Stone-kuumakivihieronta   45min 75€ / 75min  105€ 

• Tässä hoidossa lämpö hoitaa lihaksiasi, kiviterapia rentouttaa ja antaa kokonaisvaltaisen 
elämyksen. Hoidon aikana käydään läpi selkä, kädet, jalat, kasvot ja niska-hartiaseutu. 

Intialainenpäänhieronta   30min  50€ 

• Intialainenpäänhieronta vaikuttaa rentouttavasti kehoon ja mieleen. Se aktivoi verenkiertoa, 
parantaa hiustenkasvua ja unenlaatua, poistaa stressiä sekä hartiaseudun kireyksiä. Hoidossa 
maataan pedillä maksimaalisen rentoutumisen vuoksi.  

Ruusukylpy   20min   39€ 

• Aromaattiset tuoksut, kylvyn poreet ja lasi kuohuvaa saavat sinut ylelliseen rentoutumiseen.  

Mom to be    60min  80€ 

• (kuorinta, naamio, jalkahieronta)  
Raskausajan hellimistä keholle. Kokovartalo kuorintaan aineenvaihduntaa parantaen 
sokerikuorinnalla, jonka jälkeen vartalolle levitetään ihoa kosteuttava naamio. Turvotuksia 
hoidetaan mieltä rauhoittavalla jalkahieronnalla. Hoidon päätteeksi lasi kivennäisvettä. 
  
 
Huom! Kaikkiin edellä mainittuihin kylpylähoitoihin sisältyy saunojen ja altaiden käyttö 
hoitopäivänä. 
 
 
 



 
 

 

Kasvohoidot 

Dr.Baumann SPA kasvohoito 75min 75€ 

• (kuorinta, kulmien siistiminen, mekaaninen puhdistus, ampullin imeytys, hieronta, naamio sekä 
päänhieronta) 

Ultraäänikasvohoito 75min 79€ 

• (kuorinta, kulmien siistiminen, mekaaninen puhdistus + ultraääni, ampullin imeytys, hieronta, 
naamio sekä päänhieronta) 

Hedelmähappohoito 75min 85€ 

• (kuorinta, kulmien siistiminen, hedelmähappo, hieronta, ampullin imeytys, naamio sekä 
päänhieronta) 

 

Jalkahoidot 

SPA jalkahoito 90min 79€ 

• (kylpy,kuorinta,raspaus,kynsienlyhennys,viilaus,kynsinauhojenhoito,hieronta,naamio + lakkaus) 

Jalkahoito geelilakkauksella 60min 62€ 

• (kylpy,  kynsinauhojenhoito, kynsienlyhennys, viilaus, geelilakkaus, hoitovoide) 

 

Sokeroinnit 

• Kädet 28€ 
• Bikini 28€ 
• Sääret tai reidet 36€ /45€ 
• Kokojalat 57€/65€ 
• Brassi (naisille) 62€  säännöllinen käynti 55€ 
• Kasvot 15€ 

Kahden alueen sokerointi samalla käynnillä -10%  kolmen tai useamman alueen sokerointi samalla 
käynnillä  -15% 

Kestovärjäys 

• Ripsien värjäys sis. kulmien siistiminen 25€ kasvohoidon yhteydessä 15€ 
• Kulmien värjäys sis. muotoilun 21€ kasvohoidon yhteydessä 12€ 
• Ripsien & kulmien kestovärjäys 31€  kasvohoidon yhteydessä 23€ 


