HINNASTO
Dr Baumann-kasvohoidot

Jalkahoidot
Perusjalkahoito

Peruskasvohoito 1-1½ h

65 €

sis: pintap, kuorinta, mekaaninen puhdistus tarvittaessa,

1-1½ h

50 €

sis: kylpy,kovettumien poisto,kynsien
ja kynsinauhojen siistiminen, hieronta

liposomihoitotuote,kulmien siist.,hieronta, voidemainen
naamio,loppuvoide

SPA-jalkahoito

1½-2 h

60 €

sis:kylpy,kuorinta.kovettumien poisto,kynsien
Ihonpuhdistus 1 - 1½ h

55 €

ja kynsinauhojen siistiminen,naamio,hieronta

sis:pintap,kuorinta,kulmien siistiminen,

Kiinteyttävä radiofrekvenssihoito

mekaaninen syväpuhdistus,rauhoittava naamio,
loppuvoide

Kasvot, kaula ja decolletee
Erikoiskasvohoidot

1½ - 2 h

Alk. 79 €

sis:pintap.kuorinta,liposomihoitotuote,hieronta,

125 €

sis. myös timanttihionnan
sarjahoitona x5

495 €

Kasvot, kaula ja decolletee

100 €

naamio,tehoampulli, loppuvoide
-kiinteyttävä elastinen erikoisnaamio

10 €

Kertahoito, ei sis. timanttihiontaa
Kasvojen pikakaunistus (esim. ennen juhlaa)

45 €

sis. pintapuhdistus, kuorinta, naamio,

Silmänympäryhoito (sis. timanttihionnan)

ihotyypin mukainen voide

sarjahoitona x5

Muut kasvohoidot

Kaulanhoito (sis. timanttihionnan)

65 €
265 €
70 €

sarjahoitona x5
BTB13 Pro-Age kasvohoito

290 €

87 €

- kotimainen

Huulirypyt (sis. timanttihionnan)

- sis. patentoidun BTB13-yhdisteen

sarjahoitona x5

Bernard Cassiere-sarjan Mustikkahoito

68/78€

65 €
265 €

Käsihoidot

herkälle ja couperoottiselle iholle

Peruskäsihoito

voidemainen/elastinen naamio

kasvohoidon yhteydessä

1h

37 €
32 €

sis:kynsien muotoilu ja kynsinauhojen siistiminen,
Silmänympäryshoito

37 €

-kasvohoidon yhteydessä

27 €

hieronta
SPA-käsihoito

Rentouttava hierontahoito kasvoille 45 min

37 €

sis: pintapuhdistus, hieronta, voide
Selän puhdistus

1 h- 1½ h

1½ h

47 €

sis:kuorinta,kynsien muotoilu ja kynsinauhojen
siistiminen,naamio,hieronta

58 €

Parafiinihoito käsille

27 €

sis:pintapuhd,höyrytys,kuorinta,syväpuhd,

-sis. kuorinnan ja hieronnan

rauhoittava naamio, loppuvoide

Parafiinihoito toisen hoidon yhteydessä

20 €

Parafiinihoito + manikyyri

50 €

Parafiinihoito ilman kuorintaa ja hierontaa

10 €

Pikakäsihoito

27 €

30 min

sis: kynsien muotoilu ja kynsinauhojen siistiminen,voide
Ranskalainen lakkaus

20 €

-käsi- tai jalkahoidon yhteydessä

16 €

Kynsien viilaus ja lakkaus+lakkapullo

22 €

Kynsien koristelu tarroilla
Kynsien lakkaus+lakkapullo asiakkaalle

-jalka- tai käsihoidon yhteydessä

1,50€/kynsi
12 €

Hieronnat
Hot Stone -kuumakivihieronta koko

Shellac-lakkaus sormen- tai varpaankynnet
85 €

vartalolle n. 1½ h

Bellabaci-imukuppihieronnat
Hieronta tietylle ongelma-alueelle 45 min

55 €

Hierontahoito kasvoille 30 min

40 €

- kasvohoidon yhteydessä 15 min

15 €

Kestovärjäykset

Shellac yksiväri

35 €

Shellac sekoitusväri

40 €

Shellac ranskalainen

45 €

Shellac huolto yksiväri

45 €

Shellac huolto ranskalainen

55 €

Shellac poisto & minimanikyyri

25 €

Timanttihionta- ja ultraäänihoidot
Timanttihionta

70 €

Sis:pintapuhd,timanttihionta,mek.ihonpuhd tarvitt.,
Ripsien kestovärjäys

17 €

-kasvohoidon yhteydessä

12 €

Kulmien kestovärjäys
sis. muotoilun
-kasvohoidon yhteydessä

17 €

Ripsien ja kulmien kestovärjäys
sis:kulmien muotoilun
-kasvohoidon yhteydessä

28 €

Kulmien muotoilu
YUMI-Lashes ripsien kestotaivutus
sis. ripsien kestovärjäyksen
ilman kestovärjäystä

12 €

kulmien siistiminen,naamio,voide
Timanttihionta sarjahoitona
x4/kk

245 €

Puhdistava ultraäänihoito
65 €
Sis: pintap,ultraäänikuorinta,mek.ihonpuhd tarvitt,
kulmien siistiminen,naamio,voide
-sarjahoitona x 4-5, sarjan viimeinen hoito puoleen hintaan

23 €
12 – 15 €

Ultraäänipuhdistus kasvohoidon lisänä
Timanttihionta kasvohoidon lisänä

20 €
25 €

87 €
75 €

Ihokarvojen poisto hunajavahalla
Sääret
Reidet
Koko jalat
Bikiniraja
Kainalot
Käsivarret
Huulikarvat
Kulmat
Leuka
Selkä

30 €
30 €
50 €
25 €
20 €
30 €
8€
8€
8€
40-50 €

Ilmoitathan ajan peruuntumisen viimeistään päivää
ennen varattua hoitoaikaa.
Peruuttamattomasta aikavarauksesta veloitan 70 %
hoidon hinnasta.
Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24%

