HINNASTO
SKY-Kosmetologi Marja Kalliola, puh 0500-704521
Kauneudenalan ammattilainen - jo yli 30 vuotta!

Klassiset kasvohoidot
Ihonpuhdistus 75 min
Ihonpuhdistus 90 min
sisältö: kuorinta + ultraäänipuhdistus +
mek.puhdistus + naamio
Täydellinen kasvohoito 90 min
sisältö: kuorinta + ultraäänipuhdistus +
mek.puhdistus + ampullin imeytys + hieronta +
naamio
Luxuskasvohoito 100 min
sisältö: kuorinta + ultraäänipuhdistus +
mek.puhdistus + ampullin imeytys + pitkä hieronta
+ naamio

Hinta (€)
75 €
85 €

93 €

115 €

Timanttihionta -kasvohoidot
Ihonpuhdistus timanttihionnalla 75 min

85 €

Sisältö: alkupuhdistus, timanttihionta, mekaaninen
puhdistus, puhdistava naamio, hoitovoide
Ihonpuhdistus timanttihionnalla 90 min
Sisältö: alkupuhdistus, timanttihionta, mekaaninen
puhdistus, puhdistava naamio, kosteuttavat
seerumit ultraäänilaitteella imeyttäen,
kasvohieronta(jos voidaan tehdä) kulmien
siistiminen

95 €

Biodrogan erikoishoidot
MD- happokuorinta-hoito, 100 min
hoidoissa käytetään 20-50%:sia hedelmähappoja,
turvallisia ja ihoa ärsyttämättömiä, jotka
kirkastavat, vaalentavat ja siloittavat pintajuonteita,
suositellaan 3-4 kerran sarjahoitona, myös
tukkeutuneelle, epäpuhtaalle iholle, noin 7-10
päivän välein, hoito sisältää ; alkupuhdistus,
hedelmähapotus, neutralointi, ihotyypin mukainen
ampulli, ja naamion imeytys meso-x-laitteella,
kasvohieronta jos mahdollista, loppuvoide
kirkastaa ja valentaa pigmenttiä, uudistaa, kosteuttaa

105 €

Plasmahoito Luxus PlasmaLinerilla
Lue lisää ja katso hinnasto tästä

Dr.Schrammek erikoishoidot
130 €

Green Peel classic yrttisyväkuorinta
Green Peel jälkihoito
Ihonpuhdistus 60 min
Mini Peel 90 min – ihoa uudistava, kirkastava

75 €
102 €

Mini- peel ( green energy hoito) jossa iho ensin
puhdistetaan mekaanisesti, naamio ja yrttien
hieronta ihoon tehostavat puhdistamista ja
kuivattavat näpyt pois ja kirkastavat
pigmentoitumia!

Mesoporaatio- hoidot (MP-hoito)
125 €

Täydellinen MP-kosteutushoito 90 min
sisältö: kuorinta + puhdistus 10 min + hyaluron
seerumin imeytys & liposomi seerumin imeytys
laitteella + kaulan ja kasvojen lyhyt hieronta +
naamio

Ripset ja kulmat
Ripsien ja kulmien kestovärjäys & kulmien muotoilua
Kasvohoidon yhteydessä
Ripsien värjäys
Kasvohoidon yhteydessä

38 €
22 €
22 €
14 €

Kulmien stailaus; sisältää kulmien tarkan muotoilun ja
trimmauksen ja värjäyksen, kesto 45-50 min

48 €

Kulmien värjäys ja muotoilu (katso taulukko)
Kulmien värjäys ja muotoilu
Kasvohoidon yhteydessä
Kulmien muotoilu

20 min
28 €
12 €
22 €

Kasvohoidon yhteydessä

10 min = 12 €

Ripsipidennykset
Laadukkaat ripsipidennykset suorittaa Beauty Salon Hanna Kalliola

30 min
35 €
–
33 €

45 min
38 €
–

Karvojen poisto (katso taulukko)

Ylähuuli
Leuan alue
Koko kasvot
Sääret/reidet
Kainalot
Bikiniraja
Käsivarret
koko jalat ja bikini

Vahalla
10 €
17 €
30 €
40-45 €
30 €
40-45 €
45 €
110 €

Jalkojen hoito
Jalkahoito 90 min

78

kylvetys, kovettumien poisto veitsellä, kynsien
leikkaus, kynsinauhojen hoito, raspaus,
hierontavoide
Jalkahoito 75 min
Jalkahoito 60 min
Jalkahoito 45 min
hoidetaan joko kovettumat tai kynnet

68
58
53

Manikyyri kasvohoidon yhteydessä
viilaus, lakkaus, voide

35 € /20 min

Päivämeikki 30 min

39 €

Juhlameikki 60 min

59 €

Manikyyri

55 €

E-Style -hoidot
Kiinteyttävät hoidot
Tasoittaa juonteita, pehmentää ihoa, supistaa
huokosia, parantaa ihon joustavuutta

210 €/h

Couperosa -hoidot
Vaalentaa verisuonia ja pigmenttimuutoksia kasvoilla,
decolleteella, käsissä ja muualla vastalolla
Nenä-posket
Sääret, reidet

70-100 €
215 €/h

Sokerilla
13 €
18 €
42 €
46-58 €
33 €
45-50 €
50 €
140 €

E-Style
48 €
54 €
99 €
210 €/tunti
98 €
210 €/tunti
210 €/tunti
210 €/tunti

Kaikki hoidot tehdään laadukkailla Biodrogan, Dr. Schrammekin -tuotteilla.
Jalkahoidot Camillen tai Gewohlin tuotteilla.
Meikit Cinema Secrets tai Beauty is Life -tuotteilla.

Hinnat sis. alv:n 24 %. Muistathan esteen ilmaantuessa perua hoitoaikasi edellisenä päivänä.
Peruuttamattomasta hoidosta veloitetaan 50 % tilatun hoidon hinnasta.

