KASVOHOIDOT
Klassinen ihonpuhdistus

75 €
60 min

Ihonpuhdistus nuorille
Tasapainottaa rasvaisen ihon toimintoja ja saa sen toimimaan hyvin.

Kosteuttava kasvohoito
Tehokkaasti kosteuttava hoito saa ihon tuntumaan sileältä ja pehmeältä.

Ravitseva kasvohoito
Ravitsee kuivaa ihoa ja saa sen tuntumaan pehmeältä ja hyvinvoivalta.

Rauhoittava kasvohoito
Haurasta ihoa rauhoittava hoito saa ihon tuntumaan tasapainoiselta ja
hyvinvoivalta.

Nuorekkuushoito
Siloittava ja kosteuttava hoito hellii aikuista ihoa lempeästi.

Juhlahoito
Erinomainen kasvohoito esim. ennen juhlia. Saa väsyneenkin ihon
säteilemään ja tasoittumaan.

Pristine-timanttihionta
Hoito kiinteyttää, heleyttää, puhdistaa ja tasoittaa ihon sävyä.

Hajusteeton kollageenihoito

65 €
45 min

68 €
45 min

68 €
45 min

68 €
45 min

68 €
45 min

68 €
45 min

68 €
50 min

89 €

Ihoa korjaava ja ryppyjen muodostumista vastustava erikoishoito, joka
pehmittää juonteita, saaden ihon näyttämään nuorekkaalta.

45 min

Lifting-hoito

149 €

Nuorekkuutta palauttava hoito väsyneelle, aikuiselle iholle. udistaa, stimuloi sekä
auttaa suojaamaan soluja tehden ihosta sileän ja säteilevän . Veltostunut iho
napakoituu ja kasvonpiirteet tuntuvat kiinteämmiltä.

90 min

Silottava silmänympäryshoito
Kosteuttava, siloittava ja ikääntymisen merkkejä ennaltaehkäisevä erikoishoito
silmänympäryksille. Voidaan yhdistää kaikkiin kasvohoitoihin.

46 €
30 min

Toisen hoidon yhteydessä 20 €!

KUKKAISLINJAN KASVOHOIDOT
Kukkaishoito Belle Express
Pikahoito kaikille ihotyypeille: puhdistaa, kuorii ja kosteuttaa.

Kukkaishoito Aurora

45 €
30 min

83 €

Tehokkaasti kosteuttava ja kosteustasapainoa ylläpitävä erikoishoito. Vahvistaa
ihon luonnollista suojaa tehden ihosta samettisen pehmeän ja säteilevän.

60 min

Kukkaishoito Harmonia

122 €

Täydellistä tasapainoa tarjoava rentoutushoito heleyttää, kosteuttaa ja
kaunistaa kokonaisvaltaisesti. Hoitoon sisältyy selkähieronta, päähieronta sekä
kasvohieronta.

90 min

JALAT JA KÄDET
Täydellinen jalkahoito lakkauksella
Kylvetys, kynsien leikkaus ja siistiminen, kovettumien poisto,
hieronta sekä lakkaus + lakan saa mukaan.

Täydellinen jalkahoito ilman lakkausta
Kylvetys, kynsien leikkaus ja siistiminen, kovettumien poisto, hieronta.

Tavallinen jalkahoito
Kylvetys, kynsien leikkaus ja siistiminen, kovettumien poisto sekä loppuvoide.

Täydellinen käsienhoito
Kylvetys, kuorinta, kynsinauhojen siistiminen, kynsien viilaus, lakkaus ja hieronta.

Minimanikyyri
Kynsinauhojen siistiminen, kynsien viilaus, lakkaus ja loppuvoide.

69 €
75 min

64 €
60 min

49 €
45 min

45 €
45 min

30 €
30 min

RAKENNEKYNNET
Geelirakennekynnet

68-78 €
Huolto 48-58 €

Gellak-kevytgeelaus (sis.minimanikyyri/pedikyyri)

58 €

Gellak-huolto

48 €

Jalkahoidon yhteydessä 48 €

Jalkahoidon yhteydessä 38 €

RIPSET JA KULMAT
Ripsien ja kulmien kestovärjäys

30 €

Sisältää kulmien muotoilun.

Kulmien värjäys

18 €

Sisältää kulmien muotoilun.

Ripsien värjäys

18 €

Kulmien siistiminen

10 €

Kulmien muotoilu

15 €

Yumi Lashes -ripsien kestotaivutus

83 €

Sisältää ripsien värjäyksen.

SOKEROINNIT
12 € / alue

Kasvot
Käsivarret

34 €

Bikinirajat tai kainalot

26 €

Sääret tai reidet

42 €

Bikinirajat sekä kainalot

48 €

Sääret sekä reidet

68 €

Sääret sekä bikinirajat tai kainalot

58 €

Sääret, reidet, bikinirajat sekä kainalot

120 €

Sääret, reidet, bikinirajat, kainalot, sekä käsivarret

140 €

MUUT
45 €

Intialainen päähieronta

40 min

OLEMME AVOINNA
MA-TI
KE-TO
PE

12-20
10-18
8-15

HOITOAIKOJA VARATTAVISSA KLO. 8-20 VÄLILLÄ,
SEKÄ LAUANTAISIN SOPIMUKSEN MUKAAN.

KAUNEUSKULMA LUMME
SEUNALANTIE 25 / 04200 KERAVA
PUH. 0451734008
WWW.KAUNEUSKULMALUMME.FI
annukka@kauneuskulmalumme.fi

