
 

KAUNEUDENHOITOPAKETIT 

 

HEMMOTTELUA KOKO VARTALOLLE 

 

70 MIN 

 

88 € 

Spa Aromatique rentouttava vartalohoito 
Rentouttava hierontahoito eteerisillä öljyillä ja naamiolla 
Iho kosteutetaan ja mieli lepää 
PARAFIINIHOITO JALOILLE 
Kuorinta, naamio, rentouttava hieronta, viilentävä parafiini  

LOKOISA LEPOHETKI 85 MIN 98 € 

SELKÄKUORINTA JA –HIERONTA 
Hoito aloitetaan selkäkuorinnalla, minkä jälkeen tehdään rentouttava hieronta.  
KAUSILUONTEINEN KASVOHOITO 
Parabeeniton hoito vastaa ihon tarpeita vuodenajan mukaan. Pitkän talven päättyessä iho 
näyttää väsyneeltä, ja sen on voitava täydentää happi- ja vitamiinivarastojaan. Syksyllä iho 
taas tarvitsee enemmän kosteutusta ja suojaa pakkaselta. Hoitoon sisältyy kuorinta, naamio 
ja rentouttava hieronta,  
jotka kirkastavat ihoa 
PARAFIINIHOITO JALOILLE 
Kuorinta, naamio, rentouttava hieronta, viilentävä parafiini.  
 

HIERONTAPAKETTI 70 MIN 82 € 

VARTALOHIERONTA  
Rentouttava hierontarituaali, jonka aikana makean appelsiinin, meiramin ja laventelin 
eteerisistä öljyistä vapautuu herkullisia tuoksuja 
KASVOHIERONTA 
Kasvovesi, kuorinta, hieronta, naamio ihotyypin mukaan, silmänympärys- ja kasvovoide 

PÄIVÄKYLPYLÄ NAISILLE 150 MIN 140 € 

 
ERITTÄIN KOSTEUTTAVA KASVOHOITO JA HIERONTA 
Kasvojen puhdistaminen, kasvovesi, kuorinta, hieronta. Syväpuhdistava kuitunaamio, 
silmänympärys- ja kasvovoide.  
KYLPYLÄMANIKYYRI 
Kuorinta, naamio, hieronta, hoito, parafiini, käsivoide, kynsilakka.  
KYLPYLÄPEDIKYYRI 
Pehmentävä hoito, joka alkaa jalkojen kuorinnalla. Sitä seuraa naamio, hieronta, parafiini ja 
jalkavoiteen levittäminen. Kynnet lakataan pyynnöstä.  
 

 

  



 

 

NOPEAA RENTOUTUMISTA NAISILLE 120 MIN 100 € 

VIRKISTÄVÄ KASVOHOITO 
Kasvojen puhdistaminen, kasvovesi ja kuorinta. Naamio kasvoille ja kaulalle, silmänympärys- 
ja kasvovoide.  
PERINTEINEN MANIKYYRI 
Hoito, voidenaamio, kynsien lakkaus  
PERINTEINEN PEDIKYYRI 
Hoito, voidenaamio, kynsien lakkaus  

RENTOUTUMISTA JALOILLE 90 MIN 65 € 

PERINTEINEN PEDIKYYRI 
Hoito, voidenaamio  
JALKAPOHJAN HIERONTA 
Refleksologia eli vyöhyketerapia vaikuttaa hermoston kautta kaikkiin elimiin, joten kaikkien 
sisäelinten toiminta paranee. Hieronnan jälkeen jalat ja koko elimistö tuntuvat kevyiltä, olo 
tuntuu yleisesti paremmalta, stressi katoaa, ja uni on rauhallisempaa.  
 

PÄIVÄKYLPYLÄ MIEHILLE 150 MIN 140 € 

 
ERITTÄIN KOSTEUTTAVA KASVOHOITO JA HIERONTA 
Kasvojen puhdistaminen, kasvovesi, kuorinta, hieronta. Syväpuhdistava kuitunaamio, 
silmänympärys- ja kasvovoide  
KYLPYLÄMANIKYYRI 
Kuorinta, naamio, hieronta, hoito, parafiini, käsivoide  
KYLPYLÄPEDIKYYRI 
Pehmentävä hoito, joka alkaa jalkojen kuorinnalla. Sitä seuraa naamio, hieronta, parafiini ja 
jalkavoiteen levittäminen.  

NOPEAA RENTOUTUMISTA MIEHILLE 90  MIN 97 € 

VIRKISTÄVÄ ERITYISHOITO MIEHILLE  
Toksiineja poistava ja stressiä vähentävä kasvohoito miehille. Hoito aloitetaan rentouttavalla 
päähieronnalla, jota seuraa syväpuhdistus ja kasvohieronta. Inkiväärillä ja C-vitamiinilla 
rikastettu kuminaamio takaa kasvojen ihon virheettömän sävyn.  
PERINTEINEN VARTALOHIERONTA  
 

 
 
 
 

  

RENTOUTUMISTA KAHDELLE 50 MIN 94 € 

VARTALOHIERONTA KAHDELLE 
Rentouttava hierontarituaali, jonka aikana makean appelsiinin, meiramin ja laventelin 
eteerisistä öljyistä vapautuu herkullisia tuoksuja.  



 

 

 

 

VARTALON HEMMOTTELUA NUORILLE PAREILLE 80 MIN 140 € 

Spa Aromatique rentouttava vartalohoito 
Rentouttava hierontahoito eteerisillä öljyillä ja naamiolla 
Iho kosteutetaan ja mieli lepää 
 

SILKINPEHMEÄÄ NAUTINTOA KOKO VARTALOLLE 70 MIN 78 € 

PERINTEINEN VARTALOHIERONTA  
PARAFIINIHOITO KÄSILLE Käsien kuorinta, hieronta, parafiini  
PARAFIINIHOITO JALOILLE Kuorinta, rentouttava hieronta, parafiini 
   

   

 

 

 

 

 


