
KASVOHOIDOT 
Perinteiset kasvohoidot
Kasvohieronta  25 min 30 € 
Kevyt kasvohoito  45 min 59 € 
Sis. kuorinta, hieronta, naamio

Nuoren ihonpuhdistus (alle 18v.)  n. 1 h  62 € 
Sis. kuorinta, mekaaninen ihonpuhdistus, naamio

Peruskasvohoito  1 h  75 €  
Sis. kuorinta, mekaaninen ihonpuhdistus, hieronta, naamio

Ihotyypin mukainen erikoiskasvohoito  1,5 h  97 €
Silmänympäryshoito   25 € 
Kasvohoidon yhteydessä 10 €

Hemmottelevat kasvohoidot
Kauneusunet                                             1 h 15 min                  82 € 
Hemmotteleva, monipuolisia aistielämyksiä tarjoava hoito,  
sisältäen aromaattisia öljyjä ja jalkahieronnan.

Luonnonkaunis  1 h  65 €
Ihotyypille sopivilla 100% Pure-tuotteilla toteutettu hoito sis. pintapuhdistuksen, 
kuorinnan ja hieronnan kasvoille ja käsille sekä hoitoseerumin.

Laitehoidot ja erikoiskäsittelyt kasvoille
Ihonpuhdistus ultraäänellä  1 h 15 min  79 € 
Sis. ultraäänikuorinta sekä tarvittaessa  
mekaaninen puhdistus, kevyt hieronta, naamio

Pitkä kasvo- ja decolteealueen hieronta   + 15 € 
ihonpuhdistuksen yhteydessä

Hedelmähappohoito 1 h  89 € 
Sarjahoitona 6. kerta -50%,  
sarjahoito sisältää kotihoitoampullin.

Timanttihiontakasvohoito  1 h 15 min  79 € 
Sis. timanttihionta ja tarvittaessa mekaaninen  
ihonpuhdistus, kevyt hieronta, naamio.

Ultraääni- tai timanttihionta  
sarjahoitona  40 min  54 €/krt 
Hinta koske ainoastaan sarjahoitoa.  
Sis. koneellinen hoito + naamio, kulmien siistiminen +5 €

Neulaton mesoterapia yhdistettynä  
ihonhoitovaloon  1 h 15 min 80 € 
Ikääntyvälle, herkälle ja stressaantuneelle iholle

Sonolift ultraäänihoito 1 h 30 min  97 €
Unique eyes -silmänympäryshoito  30min  55 € 
Silmäpusseille, juonteille, tummille silmänalusille, 
vahvistaa ohentunutta ihoa.

Mikroneulaus
Mikroneulaus 1 kerta  1,5 h  190 € Kasvot, kaula, decoltee.  
Sisältää henkilökohtaisen hoitopään.

Mikroneulaus jatkokerrat  1 h  150 €
Mikroneulaus kasvoille  1 h  130 € 
Sisältää henkilökohtaisen hoitopään.

Mikroneulaus kasvot jatkokerrat  1 h  90 €
Mikroneulaus silmänympärysalue  30 min  60€ 
Sisältää henkilökohtaisen hoitopään.

Mikroneulaus silmänympärysalue jatkokerrat   50€ 
Mikroneulaus raskaus- ja venymäarvet  alk. 90 €

Radiofrekvenssihoito
Radiofrekvenssi  
+ hedelmähappokuorinta  1 h 45 min  155 € 
Alkupuhdistus, kuorinta, RF-käsittely,  
seerumi, hieronta, naamio, voide

Radiofrekvenssihoito  1 h 30 min  97 € 
Kasvot, kaula, decoltee

Radiofrekvenssihoito, kasvot  1 h  82 €
Radiofrekvenssihoito, 
silmänympärysalue  30 min  40 € 
Sis. alkupuhdistus, RF-käsittely, naamio, silmänympärysvoide

Kaikki kasvohoidot sisältävät kulmien siistimisen, ihoanalyysin ja kotihoi-
to-ohjeet. Voit myös varata ajan maksuttomaan tutustumiskäyntiin, jolloin 
pääset tutustumaan Dr. Baumann tuotteisiin. Käynnillä teemme sinulle 
ihoanalyysin ja valitsemme sinulle oikeat kotihoitotuotteet.

RIPSIENPIDENNYKSET
Ripsienpidennys / klassinen  1,5 h - 2 h  100 €
Klassisten ripsien huolto    
* 45 min (huoltoväli n. 2 viikkoa)   45 € 
* 1 h (huoltoväli 3 - 4 viikkoa)   55 € 
* 1 h 15 min (huoltoväli 4 viikkoa)  65 € 
* 1 h 30 min (huoltoväli 5 viikkoa tai yli)  100 €
Volyymi- ja Hybridiripset  2 - 2,5 h  130 € 
( klassisen ja volyymin yhdistelmä) 

Volyymiripsihuolto  
* 45 min (huoltoväli n. 2 viikkoa)   55 €
* 1 h (huoltoväli n. 3 viikkoa)   65 €
* 1 h 15 min ((huoltoväli 3 - 4 viikkoa)  70 €
* 1,5 h (huoltoväli 4 viikkoa)  75 €
* 2 h (huoltoväli 5 viikkoa ja yli)  130 € 
Pidennysten poisto   30 € 
Sis. ripsien kestovärjäyksen 

Huomioithan ettemme tee ripsien ja kulmien kestovärjäyksiä, ripsien  
taivutuksia tai pidennyksiä alle 16-vuotiaille.
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KÄDET JA KYNNET
IBX luonnonkynnen vahvistushoito, 1 krt   20 € 
Jatkohoitokerrat ja muun käsittelyn yhteydessä 15 € 

Manikyyri   35 € 
Kynsinauhojen hoito, viilaus, vahvistava lakkaus, käsivoide

Käsihoito   49 €  
Kylpy, kuorinta, kynsinauhojen hoito, viilaus,  
vahvistava lakkaus, hieronta, naamio

+ Shellac kestolakkaus:    yksivärinen +20 €     /     ranskalainen +30 €

Kestolakkaus
CND Shellac kestolakkaus, yksivärinen  40 € 
sis. manikyyrin  

CND Shellac kestolakkaus, ranskalainen  50 € 
sis. manikyyrin  

CND Shellacin poisto   15 € 
Uuden lakkauksen yhteydessä 10 €  

MEIKKAUKSET
Päivämeikki   39 €
Juhlameikki   57 €
Häämeikki sis. koemeikin   96 €
Meikin opetus   52 €

SOKEROINTI
Leuka tai ylähuuli  12 € 
Kasvot Sis. kulmat  18 €
Kainalot   23 € 
Sääret TAI reidet        36 € / 30min  45 € / 45min  50 € / 1 h 

Koko jalat                                              57 € / 1h  65 € / 1 h 15 min 

Selkä/rinta                   36 € / 30min  45 € / 45min  50 € / 1 h 

Kädet                                                 30 € / 15 min   38 € / 30 min  

Bikinilinja   28 € 
Bikinistring  42 € 

Brassi naisille  65 € 
Säännöllinen käynti 57 €

Kahden alueen sokerointi samalla käynnillä ‒10%. 
Kolmen tai useamman alueen sokerointi samalla käynnillä  ‒15%.

KESTOPIGMENTOINNIT
SofTap kestopigmentointi kulmiin  300 € 
Sis. vahvistuksen            

Microblading  260 € 
Sis. vahvistuksen            

Eyeliner pigmentointi  250 € 
Sis. vahvistuksen            

Vahvistukset   alk. 120 € 

KESTOVÄRJÄYKSET
Kulmien muotoilu   16 €
Kulmien kestovärjäys   22 € 
Sis. muotoilu kasvohoidon yhteydessä   12 €

Ripsien värjäys sis. kulmien siistimisen   26 € 
Kasvohoidon yhteydessä   19 €

Ripsien ja kulmien kestovärjäys sis. muotoilu   32 €  
Kasvohoidon yhteydessä   24 €

Ripsien kestotaivutus   75 €  
Sis. ripsien kestovärjäyksen 

Taivutuksen yhteydessä kulmien kestovärjäys  15 €

JALKAHOIDOT
Perusjalkahoito   57 € 
Kylpy, kovettumien poisto, kynsien lyhennys,  
kynsinauhojen hoito, hieronta TAI lakkaus. 

Lisäksi hieronta tai lakkaus +12 €.

Jalkahoito Shellac-kestolakkauksella   87 € 
Kylpy, koveumien poisto, kynsien lyhennys, 
kynsinauhojen hoito, hieronta, kestolakkaus

Luxus-jalkahoito   75 € 
Perusjalkahoito sisältäen kuorinnan, hieronnan, lakkauksen ja naamion.
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VARTALOHOIDOT
Intialainen päähieronta  30 min  32 €
Intialainen päähieronta  45 min  42 €
Kuumakivihieronta niska-hartiaseutu  30 min  37 €
Kuumakivihieronta  koko vartalolle  1 h  68 €
 1 h 30 min 95 €
Odottavan äidin hemmotteluhoito  1 h 15 min  75 €
Sis. kuivaharjauksen ja hieronnan koko vartalolle sekä  
kasvojen/decolteealueen hieronnan.

Täydellinen rentoutus -vartalohoito 1 h 45 min  97 €
Sis. kuivaharjauksen ja hieronnan koko vartalolle sekä pään hieronnan.

RF-vartalohoito  40 min  45 €
Ihoa kiinteyttävä ja kuona-aineita poistava

SUIHKURUSKETUS
Vita Liberata -suihkurusketus  39 €  
koko vartalolle
5 krt sarja  175 €
10 krt sarja   330 €
Osa-alue rusketus  29 €

HEMMOTTELUPAKETIT
Hemmottelupäivä 4 h 30 min  245 €
Luxus-jalkahoito, erikoiskasvohoito, ripsien ja kulmien kestovärjäys ja muotoilu 
sekä käsihoito kestolakkauksella.  
Nautit salaattilounaan sekä kahvin tai teen hoitojen välillä.

Kauneushetki 2h 45 min  132 €
Kevyt kasvohoito, kevyt jalkahoito ja manikyri kestolakkauksella.

HYDRA FACIAL™ -KASVOHOIDOT
HydraFacial™ Hydration -kasvohoito  20-30 min 99 € 
Ihon peruskuntoa korjaava sekä syväkosteuttava kasvohoito. 
+ Decollete 34 €

HydraFacial™ DeepClean -kasvohoito  n.30 min              147 € 
Syväpuhdistava kasvohoito, joka minimoi ihon talineritystä samalla pienentäen  
laajentuneita ihohuokosia. Hoidon aikana tehdään myös GlySal™ -happokuorinta. 

+ Decollete 76€ 

HydraFacial™ Special -kasvohoito  n.30 min 152 €
Syväpuhdistava kasvohoito, joka minimoi ihon talineritystä samalla pienentäen  
laajentuneita ihohuokosia. Hoidon aikana tehdään tehostettu hionta  
erikoishoitokärjella ongelma-alueille (arvet, pigmenttimuutokset, paksu iho)  
sekä tehokkaampi GlySal™ -happokuorinta.  

HydraFacial™ Anti-Age -kasvohoito  n.30 min 164 €
Kypsän ihon ihanteellinen kasvohoito korjaa ikääntymisen merkkejä aina  
pigmenttimuutoksista syviin ryppyihin hyodyntäen Dermabuilder™ peptidi-ampullia, 
hyaluronihappoa sekä A-ja E-vitamiinia sisaltäviä Hydra Facial™ -tehouutteita.  
Hoidon aikana tehdään tarvittaessa myös GlySal™ -happokuorinta.

+ Decollete 94 €

HydraFacial™ SkinTone -kasvohoito  n.30 min 173 €
Ihon värihäiriöitä (hyperpigmentaatiota) korjaava hoito, jossa tehdään ihonpuhdistuksen, 
happokuorinnan ja fysikaalisen kuorinnan sekä antioksidanttiseerumin syötön lisäksi 
tehohoito niille ihon alueille, joilla on värihäiriöitä, kuten hormoniperäistä melasmaa, 
arpipohjaisia värihäiriöitä, auringon tai kosmetiikan aiheuttamia värimuutoksia. Jokainen 
hoitokerta vähentää värihäiriöiden näkyvyyttä ja hoitomuodon avulla on mahdollista 
päästä värihäiriöistä eroon kokonaan. 

+ Decollete 60€

Luethan nämä ennen HydraFacial™ -kasvohoidon varaamista: 

Esteet tai rajoitteet hoidon toteuttamiselle:
• Raskaus ja imetys (suositeltavaa tehdä vasta raskaus- ja imetysajan jälkeen).

• lsotretioniini-kuuri tai Roacuttan  
   (hoito voidaan tehdä 6 kk -1 v. kuurin lopettamisen jälkeen).

Konsultoi hoitajaa ennen ajan varaamista:
• lmmuunijärjestelmän sairaudet (Lupus, Sc leroderma, HIV).

• Botox (5 päivää), täyteaineet (2 viikkoa).

• Herpes (käytettävä estolääkitystä 2 pv ennen ja jälkeen hoidon).

•  Leikkaustoimenpiteet ja hammaskirurgia voi estää hoidon toteutuksen.  
   Konsultoi hoitajaa ennen ajan varausta.

• Allergiat, jotka tulee huomioida ennen ajanvarausta: äyriäiset, hunaja, aspiriini

Kotihoito-ohjeet:
•  Hoitopäivänä tulee ehdottomasti välttää hikoilua ja saunomista.

•  Hoidon jälkeen on suositeltavaa käyttää aurinkosuojaa suojakertoimella 30  
   vähintään kahden viikon ajan.

•  Aurinkoa ja valohoitoja tulee välttää vähintään kahden viikon ajan hoidon jälkeen.   
   Huomioithan tämän, jos olet lähdössä rantalomalle.

•  2 viikkoa ennen ja jälkeen hoidon tulee välttää voimakkaita happo-, A-vitamiini-,  
   sekä neulaushoitoja jadepilaatioita, kuten sokerointia kasvojen alueella.
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AJANVARAUS, PERUUTUSEHDOT JA  
LAHJAKORTTIEN VOIMASSAOLOAIKA

 
Ajanvaraus: 

Ajanvaraukset ainoastaan nettiajanvarauksen kautta tai puhelimitse soittamalla. 

Valitettavasti emme ota vastaan ajanvarauksia tai peruutuksia sähkopostitse, tekstiviestillä tai Facebookin kautta. 

Ajanvaraus puhelimitse arkisin klo 10-16 numerosta 044 762 8668. 

Mikali emme hoitotyömme vuoksi pääse puhelimeen vastaamaan, pyrimme soittamaan sinulle takaisin. 

Peruutusehdot: 
Peruutus on tehtävä edellisenä päivänä puhelimitse tai omista varauksistasi 24 h ennen ajanvarauksen alkua. 

Peruutusta ei voi tehdä tekstiviestillä. Viikonloppuna (la, su) peruutukset voi tehdä sähköpostilla info(at)kauneushoitolaillusia.fi  
mikäli puhelimitse emme ole tavoitettavissa. 

Samana päivänä peruutetuista ajoista veloitamme 50% palvelun hinnasta ja peruuttamattomista ajoista koko palvelun hinnan.  
Muistathan tarvittaessa siis perua aikasi viimeistään 24 h ennen Sinulle varattua aikaa ja vapauttaa sen muille tarvitseville. Kiitos! 

Lahjakortit: 
Huomioithan, etta lahjakorttiemme voimassaoloaika on 6 kk ostopäivästä eikä lahjakortin voimassaoloaikaa voi pidentää. 

 Lahjakortin voimassaoloajan päätyttyä kortti ei käy maksuvälineenä.  
Emme neuvottele lahjakortin voimassaoloajan pidentämisestä. 
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