
VARTALOHOIDOT

Delux selän kuorinta 15 min 16

Delux vartalon kuorinta 25 min 38

Klassinen hieronta (selkä/jalat/pää) 20 min 30

À la carte -hieronta 50 min 57
70 min 79

Aromaterapianhieronta
Aromaterapiahieronnassa kasviperäisten öljyjen 
tervehdyttävät ominaisuudet yhdistyvät hieronnan 
parantavaan vaikutukseen

50 min 56

Hoikentava vartalohieronta
Hoito stimuloi aineenvaihduntaa, poistaa kuona-aineita 
kehosta ja vähentää selluliittia

20 min 33 
50 min 57

Rentouttava suklaahieronta
Suklaa tuottaa endorfiineja! Rentouttava suklaahieronta 
vähentää stressiä ja rauhoittaa. Kosteuttava ja ihoa 
ravitseva hieronta, joka tehostaa myös aineenvaihduntaa.

20 min 33 
50 min 57

Syväkosteuttava hieronta shea-voilla
Tehokkaasti kosteutta ja ravitseva sheavoi-hieronta koko 
vartalolle

20 min 34 
50 min 60

Jalkapohjien hieronta
Vyöhyketerapia vaikuttaa koko kehoon hermoston 
välityksellä ja edistää erityisesti sisäelinten toimintaa. 
Hieronnan jälkeen jalat ja koko keho tuntuu kevyemmältä, 
olo tuntuu hyvältä, stressi vähenee ja unen laatu paranee

30 min 41

Vartalohieronta magnesiumia sisältävällä 
hierontaöljyllä
Magnesiumin puute aiheuttaa väsymystä, lihaskramppeja 
jaloissa, päänsärkyä sekä korkeaa verenpainetta ja 
heikentää myös unen laatua. Magnesiumin on todettu 
imeytyvän ihon läpi 10 kertaa nopeammin ja lievittävän 
useita vaivoja. Magnesium tekee ihosta myös kauniin 
pehmeän ja silkkisen

20 min 34 
50min 60

Intialainen kasvo- ja päähieronta
Intialainen hiuspohjan hieronta rentouttaa ja vähentää 
stressiä, tehostaa aineenvaihduntaa, poistaa kuona-aineita 
ja parantaa unen laatua sekä keskittymiskykyä. Hiuspohjan 
hieronta kannattaa yhdistää kasvojen hierontaan ja 
kosteuttavaan kasvonaamioon vaikutuksen tehostamiseksi

20 min 39

Intialainen vartalohieronta
Lymfi- ja verenkiertoa edistävä hieronta parantaa 
aineenvaihduntaa ja nopeuttaa kuona-aineiden poistumista 
kehosta. Hieronta stimuloi verenkiertoa, rauhoittaa 
hermojärjestelmää ja stimuloi kudosten toimintaa. 
Rentoutumisen lisäksi Abhyanga-hieronta sopii erityisesti 
kuivalle ja hyvin kuivalle iholle.

50 min 63

Intialainen vartalohieronta + kasvo- ja 
päähieronta

80 min 87

Cityn oma vartalohoito Marine
Erinomainen hieronnan ja vartalohoidon yhdistelmä. 
Merisuolaa ja makeaa manteliöljyä on tehostettu erilaisilla 
kasveilla, jotka puhdistavat ihoa tehokkaasti ja poistavat 
ylimääräistä nestettä. Hoito koostuu kokovartalokuorinnasta 
ja -hieronnasta. Ihosta tulee hehkuva, puhdas, kiinteä sekä 
tehokkaasti kosteutettu

60 min 75

Cityn oma vartalohoito Delicious Shea
Ylellinen vartalohoito koostuu kokovartalokuorinnasta 
ja -hieronnasta. Ainutlaatuisessa, pehmeässä Sothys-
kuorinta-aineessa on itämäisia vivahteita ja hienovarainen 
tuoksu ja se sisältää kanelin, inkiväärin, muskottipähkinän, 
appelsiinin ja mandariinin eteerisiä öljyjä. Kuorii 
hellävaraisesti ja pehmentää jättäen iholle kevyen tuoksun. 
Syväkosteuttavan ja ravitsevan sheavoin uskomaton 
vaikutus tekee ihosta hehkuvan ja nuorekkaan

70 min 89



KASVOHOIDOT

Klassinen SPA-kasvopuhdistus ja -hieronta
Ihon kiinteytys, kuorinta, mekaaninen puhdistus, hieronta, 
kasvonaamio ja voiteet

50 min 59

Kosteuttava Express-kasvohoito
Ihon kiinteytys, kuorinta, hieronta ja ihotyypin mukainen 
naamio sekä silmä- ja kasvovoide

20 min 43

Hapella rikastava kauden kasvohoito
Täysin parabeeniton hoito vastaa ihon vuodenajan mukaan 
vaihteleviin tarpeisiin. Iho on väsynyt pitkän talven jälkeen ja 
tarvitsee lisää happea sekä vitamiineja. Syksyllä iho kaipa 
kosteutta ja suojaa pakkaselta. Hoito sisältää kuorinnan, 
naamion ja rentouttavan hieronnan, jotka tekevät ihosta 
kauniin kuulaan

40 min 58

Herkän ihon erikoishoito
Monipuolinen hoito, joka poistaa ihon epäpuhtaudet 
(teepuuöljy), ja kuorinta tekee ihosta kauniin raikkaan 
(salisyylihappo). Hoito sisältää ihon mekaanisen 
puhdistuksen. Terve ja puhdas iho.

50 min 59

Tehokkaasti kuoriva ja puhdistava kasvohoito
Kauneudenhoidon asiantuntijoiden laatima ihoa uudistava 
hoito kaikille ihotyypeille. Hoitoon sisältyy kaksivaiheinen 
kuorinta: mikrohionta luonnollisilla Korundumin 
mikrokristalleilla sekä kevyt happokuorinta. Rentouttava 
hieronta tasapainottavalla voiteella neutralisoi ihon 
pH-tason, rauhoittaa sekä tehostaa terveiden ihosolujen 
määrää. Hoidon pääteeksi iholle levitetään happea 
sisältävä naamio.

50 min 70

Tehokkaasti kosteuttava kasvohoito 
hyaluronihapolla
Uudenlainen kosteuttavien hoitojen sarja. Ihon pinnan 
puhdistamisen ja kuorinnan jälkeen iholle levitetään kaksi 
naamiota: tehonaamio palauttaa ihon vesipitoisuuden ja 
geelinaamio säilyttää epidermiksen kosteustasapainon. 
Digi-Esthétique’n hieronta tekee hoidosta erityisen 
tehokkaan: vahvistaa ihoa suojaavaa kerrosta ja suojaa 
ihoa vapaiden radikaalien vaikutuksilta.

50 min 86

Silmänympäryshoito
Täydellinen hoito säihkyville silmille! Vähentää tummia 
silmänalusia, turvotusta ja pieniä juonteita. Sopii myös 
herkille silmille ja piilolinssejä käyttäville

40 min 50

Virkistävä kasvohoito miehille
Kuona-aineita poistava ja stressiä vähentävä kasvohoito 
miehille. Hoito alkaa rentouttavalla hiuspohjan hieronnalla, 
jota seuraa ihon tehokas puhdistus sekä kasvonaamio. 
Inkivääriä ja C-vitamiinia sisältävä naamio tekee ihosta 
virheettömän kauniin.

40 min 59

Ainutlaatuinen kauneusrituaali Secrets
Sothysin ainutlaatuiseen Secrets-kauneusrituaaliin on 
tyylikkäästi yhdistetty tehoaineita, jotka luovat ikimuistoisen 
hyvänolontunteen. Rentouttava ja tehokas hoito, jolla on 
ainutlaatuinen nuorentava vaikutus ja jonka tuloksena 
kasvojen ihosta tulee uskomattoman kaunis, kuin niiltä olisi 
pyyhitty pois 4–5 vuotta

80 min 150

Energiaa antava tehokas kasvohoito
Energiaa lisäävä hoito auttaa suojaamaan ihoa 
ympäristön haittavaikutuksilta, jotka voivat aiheuttaa ihon 
ennenaikaista vanhenemista. Uusi tehohoito antaa iholle 
hehkua ja energiaa ja tuo esiin sen luonnollisen kauneuden. 
Kaikenikäisten ihosolut tarvitsevat energiaa. Ilman sitä 
iho kadottaa hehkunsa ja vanhenemisen merkit näkyvät 
selvemmin

60 min 97

City Signature Care Miracle
A truly pampering treatment, perfected by an effective 
vitamin C, that creates radiance, wipes off fatigue and 
dull complexion from the skin and gives a rested and fresh 
complexion

60 min 85



KAUNEUSHOIDOT

Ripsien kestovärjäys 30 min 12

Kulmakarvojen kestovärjäys 20 min 10

Kulmakarvojen muotoilu 20 min 12

KÄSI- JA JALKAHOIDOT

Syväkosteuttava parafiinihoito käsille
Kuorinta, naamio, hieronta ja parafiini 

25 min 20

Geelilakan poisto 25 min 14

SPA-jalkahoito
Jalkojen ihoa pehmentävä hoito, joka sisältää kuorinnan, 
naamion, hieronnan, jalkavoiteen ja tarvittaessa myös 
lakkauksen

55 min 59

Syväkosteuttava parafiinihoito jaloille
Kuorinta, naamio, rentouttava hieronta ja viilentävä 
parafiini

25 min 22

Perinteinen jalkahoito
Hoito ja voiteet

45 min 49

Jalkahoito ongelmallisille jaloille
Jalkojen ihoa pehmentävä ja kynsiongelmia käsittelevä 
hoito. Tarvittaessa kynnet lakataan erityksellä hoitavalla 
lakalla.

55 min 65

Jalkahoito ja geelilakkaus
Hoito ja lakkaus geelilakalla

90 min 69

Yhden kynnen geelilakkaus 5 min 10

DEPILOINTI

Sääret 25 min 29

Sääret ja reidet 45 min 45

Bikiniraja 25 min 35

Kainalot 25 min 15

Kädet 25 min 25

Selkä 25 min 40

Kasvot 20 min 11


