
VARTALOHOIDOT

De luxe -selän kuorinta 15 min 17

De luxe -vartalon kuorinta 25 min 39

Klassinen hieronta (selkä/jalat/pää) 20 min 33

À la carte -hieronta 50 min 61
70 min 87

Aromahieronta 50 min 61
Aromahieronnassa kasviperäisten eteeristen öljyjen tervehdyttävät ominaisuudet yhdistyvät 
hieronnan parantavaan vaikutukseen.

Hoikentava vartalohieronta 20 min 35
Hoito elvyttää aineenvaihduntaa, poistaa kehosta kuona-aineita ja vähentää selluliittia. 50 min 61

Suklaahieronta 20 min 35
Rentouttava suklaahieronta rauhoittaa ja vähentää stressiä. Lisäksi suklaa stimuloi 
onnellisuushormonien tuotantoa. Hieronta kosteuttaa ja ravitsee ihoa sekä tehostaa 
aineenvaihduntaa.

50 min 61

Syväkosteuttava hieronta sheavoilla 20 min 36

Ihoa tehokkaasti kosteuttava ja ravitseva kokovartalohieronta sheavoilla 50 min  64

Aineenvaihduntaa nopeuttava lymfahieronta 50 min 60
Pehmeä hieronta stimuloi lymfakiertoa ja tehostaa kuona-aineiden poistumista kehosta. Rentouttaa ja 
vähentää lihasjännitystä - sopii erityisen hyvin turvotuksen, verenkiertohäiriöiden ja aineenvaihduntaan 
liittyvien ongelmien hoitoon.

Jalkapohjien hieronta 30 min 44
Vyöhyketerapia vaikuttaa hermoston kautta kaikkiin elimiin, mikä parantaa etenkin sisäelinten 
toimintaa. Hieronta tuo keveyden tunnetta jalkoihin ja koko kehoon, yleisvointi paranee, stressi 
vähenee ja unenlaatu paranee.

Jalkahoito väsyneille jaloille 40 min 49
Kuorinta, rentouttava hieronta ja naamio väsyneille ja turvonneille jaloille. Hoito parantaa 
verenkiertoa ja vähentää turvotusta. Hoito ei sisällä pedikyyriä.

Vartalohieronta magnesiumöljyllä 20 min 36
Magnesiumin puute aiheuttaa väsymystä, lihaskramppeja jaloissa, päänsärkyä sekä korkeaa 
verenpainetta ja unihäiriöitä. On tieteellisesti todistettu, että magnesium imeytyy ihon läpi jopa 
kymmenen kertaa nopeammin, mikä auttaa lievittämään monia terveysongelmia. Magnesium tekee 
ihosta myös kauniin pehmeän ja silkkisen.

50 min 64

Spa Aromatique -rentouttava vartalohoito 60 min 75
Rentouttava hierontahoito eteerisillä öljyillä ja vartalonaamiolla

Ihoa kuoriva ja kosteuttava vartalohoito 75 min 99
Vartalon kuorintaa aromaattisella kuorijalla seuraa klassinen hieronta.

Hoikentava vartalohoito + kasvohoito 80 min 96
Eksklusiivinen, tehokas ja rentouttava vartalohoito, joka vähentää kaikentyyppistä selluliittia. Hoito 
aloitetaan kuorivalla kääreellä, jonka jälkeen vartalolle levitetään rasvasoluja hajottavaa seerumia. 
Hoito jatkuu hoikentavalla hieronnalla ja lopuksi iholle levitetään kosteuttavaa vartalovoidetta.

Japanilainen Hanakasumi-vartalohoito ja jalkapohjahieronta 70 min 90
Ihoa uudistava ja ravitseva hoitorituaali on saanut inspiraatiota japanilaisista hoitoperinteistä. 
Aluksi vartalon iholle levitetään kirsikankukkaa ja riisiä sisältävä kuorinta-ainetta, joka poistetaan 
pehmeillä, ihoa kuorivilla pyyhkeillä. Kuorintaa seuraa kokovartalohieronta sheavoilla.

Thaihieronta 50 min 69
Venyttävä hieronta suoritetaan erityisellä matolla.

Havaijilainen Lomi Lomi -hieronta 65 min 86
Syvästi rentouttava Lomi Lomi -hieronta on peräisin Havaijin saarten muinaisista temppeleistä. Se on 
yksi mysteerisimmistä hieronnoista, jonka tuloksena elimistö uudistuu fyysisellä, emotionaalisella ja 
henkisellä tasolla. Hieronta saa energian virtaamaan kehossa vapaasti, parantaa vointia ja täyttää 
sielun rakkaudella. Hieronta sopii hyvin myös painonpudotukseen.



VARTALOHOIDOT

Intialainen kasvo- ja päähieronta 20 min 44
Intialainen päähieronta auttaa rentouttamaan lihaksia ja vähentämään jännityksiä. Se nopeuttaa 
aineenvaihduntaa, poistaa kudoksista kuona-aineita, parantaa unta ja keskittymiskykyä. Paremman 
rentoutumisen saavuttamiseksi päähieronta yhdistetään kasvohierontaan ja kosteuttavaan 
kasvonaamioon.

Intialainen vartalohieronta 50 min 65
Lymfa- ja verenkiertoa parantava hieronta edistää aineenvaihduntaa ja nopeuttaa kuona-aineiden 
poistumista kehosta. Hieronta elvyttää verenkiertoa, rauhoittaa hermojärjestelmää ja stimuloi 
kudosten toimintaa. Rentoutumisen lisäksi Abhyanga-hieronta sopii erinomaisesti kuivalle ja erittäin 
kuivalle iholle.

Intialainen vartalohieronta + kasvo- ja päähieronta 80 min 92

KASVOHOIDOT

Klassinen SPA-kasvohoito: kasvojen puhdistus ja hieronta 50 min 65
Ihon virkistäminen, kuorinta, mekaaninen puhdistus, hieronta, naamio ja voitelu 80 min 88

Nopea kosteuttava kasvohoito 20 min 45
Ihon virkistäminen, kuorinta, hieronta ja ihotyypin mukainen naamio sekä silmä- ja kasvovoide

Hapella rikastava vuodenajan mukainen kasvohoito 40 min 64
Täysin parabeeniton hoito täyttää ihon tarpeet vuodenajan mukaan. Pitkän talven jälkeen iho 
näyttää väsyneeltä sekä kaipaa lisää happea ja vitamiinejä. Syksy-talvikaudella iho tarvitsee lisää 
kosteutta ja suojaa pakkaselta. Hoito sisältää kuorinnan, naamion ja rentouttavan hieronnan, joka 
saa ihon loistamaan.

Kasvohoito herkälle iholle 50 min 65
Tämä monipuolinen hoito poistaa epäpuhtaudet kasvojen iholta teepuuöljyllä. 
Salisyylihappokuorinta tekee ihosta kauniin raikkaan. Hoito sisältää myös mekaanisen puhdistuksen, 
tuloksena on puhdas ja terveeltä näyttävä iho.

Intensiivinen kuoriva ja puhdistava kasvohoito 50 min 76
Kauneusasiantuntijoiden kehittämä ihoa uudistava erikoishoito sopii kaikille ihotyypeille. Hoito 
sisältää kaksivaiheisen kuorinnan: mikrohionta luonnonkorundin mikrokiteillä ja kevyt happokuorinta. 
Seuraavaksi tehdään rentouttava hieronta tasapainottavalla balsamilla, joka neutraloi ihon pH-
tason sekä rauhoittaa ja lisää terveiden solujen määrää. Hoidon lopuksi kasvoille levitetään ihoa 
hapella rikastava naamio.

Intensiivinen kosteuttava kasvohoito hyaluronihapolla 50 min 94
Uuden sukupolven kosteuttava hoito-ohjelma. Ihon pintakerroksen puhdistusta ja kuorintaa seuraa 
kaksi naamiota: tehonaamio palauttaa välittömästi ihon kosteuspitoisuuden ja geelinaamio 
ylläpitää kosteustasapainoa epidermiksessä. Hoidosta tekee erityisen tehokkaan Digi-Esthétique 
-hierontatekniikka sekä ihon suojakerrosta vahvistava ja vapaita radikaaleja torjuva voide.

70 min 104

Silmänympäryshoito 40 min 55
Täydellinen hoito, joka saa silmät loistamaan. Vähentää tummia silmänympäryksiä, turvotusta ja 
ryppyjä. Sopii myös herkälle silmänympärysiholle ja piilolinssien käyttäjille.

Silmänympäryshoito + kaulan ja dekolteen alueen hoito 50 min 104

Beaute Aromatique -kasvohoito ”Kaunis ja elinvoimainen iho” 50 min 67
Erityinen kasvohoito perustuu aromaterapiamenetelmiin. Aromaattisten eteeristen öljyjen 
luonnolliset aktiiviaineet ja erityiset hierontatekniikat tekevät ihosta kauniin ja loistavan. Hoito sopii 
kaikenikäisille, kaikille ihotyypeille ja täyttää kaikki kauneustavoitteet.

Age Firming hoito "Kiinteytä ihoa ja tasoita ryppyjä" 50 min 94
Ihoa uudistava hoito sopii kaikille ihotyypeille. 

Age Signes Reverse hoito "Karkota kasvoiltasi vuosien jättämät jäljet" 50 min 94
Erityisen tehokas kasvohoito naisille, jotka haluavat pitää todellisen ikänsä omana tietonaan.



KASVOHOIDOT

Virkistävä erikoishoito miehille 40 min 67
Kuona-aineita poistava ja stressiä vähentävä kasvohoito miehille. Hoito alkaa rentouttavalla 
päähieronnalla, jota seuraa ihon syväpuhdistus ja kasvonaamio. Inkiväärillä ja C-vitamiinilla 
rikastettu naamio antaa iholle virheettömän sävyn.

JPX3 BIO -neulaton biorevitalisaatio 40–50 min 113
JPX3 Bio on innovatiivinen välittömästi vaikuttava kauneushoito, joka stimuloi ihon kollageenin 
tuotantoa sekä kosteuttaa ja tasoittaa ihon sävyä. Se on turvallinen vaihtoehto täyttöruiskeille 
ilman palautumisaikaa. Toimenpide ei aiheuta ihon ärsytystä, tulehdusta, punoitusta tai hilseilyä. 
Aktiivinen solujen uudistumisen stimulaattori JPX3 Bio ei ole sama kuin (happo)kuorinta. Parhaan 
tuloksen saavuttamiseksi suositellaan 4-6 toimenpiteen hoitojaksoa.

Sothys Organics -kasvohoito, joka palauttaa nopeasti hehkun ja raikkauden 30 min 57
Nautinnollinen hoito miellyttävän musiikin säestyksellä rentouttaa ja saa kasvojen ihon hehkumaan 
nuorekkaasti. Se tuoksuu hyvälle ja hemmottelee aistejasi kasvojen ja päänahan hieronnalla. Kaikki 
vaikuttavat aineet ovat valittu huolellisesti - käsin kerätty koivunmahla, kuusaman oleouute ja 
orapihlajan kukkaisvesi, vadelman siemenet ja Périgord-savi, jotka poistavat epäpuhtaudet iholta ja 
tekevät ihostasi raikkaan ja kirkkaan. Ihon nuoruutta ja elinvoimaa palauttava alfaalfauute pyyhkii 
pois väsymyksen merkit kasvoiltasi. Hoito sopii sekä naisille että miehille ja kaikille ihotyypeille, myös 
herkälle iholle!

KASVOHOIDOT MARY COHR CATIOVITAL ENERGY -LAITTEELLA

Ihoa uudistava kasvohoito 50 min 76
Yksilöllinen, ihoa uudistava, syväpuhdistava sekä kaunistava laitehoito

Ylellinen kiinteyttävä kasvohoito 50 min 87
Kiinteyttävä laitehoito kasvoille ja kaulalle, joka kiinteyttää lihaksia selvästi sekä muotoilee 
kasvonpiirteitä, silottaa selvästi pienet ja syvemmätkin juonteet sekä parantaa ihon rakennetta.

Täydellisesti uudistava ja kiinteyttävä kasvohoito 80 min 106
Eksklusiivinen kasvohoito, joka tarjoaa iholle täydellisen kokonaisratkaisun. Hoidolla on välitön 
kiinteyttävä vaikutus. Kasvojen ja kaulan iho muuttuu joustavammaksi ja kasvonpiirteet 
nuorekkaammiksi, rypyt tasoittuvat. Tuloksena on kaunis ja tasaisen sävyinen iho, joka on 
kosteutettu, puhdas ja loistava.

Silmänympäryshoito 40 min 56
Silmät ovat sielun peili. Silmänympärysihon erikoishoidon jälkeen silmät näyttävät levänneiltä, 
nuorekkailta ja kirkkailta. Rypyt tasoittuvat, tummentumat ja turvotukset katoavat.

KAUNEUSHOIDOT

Ripsien kestovärjäys 30 min 12

Kulmakarvojen kestovärjäys 20 min 10

Kulmakarvojen muotoilu 20 min 12

VESIHOIDOT

Hoikentava tai rentouttava kylpyhoito 20 min 25
Hoidossa käytetään Jumalatar-kylpyöljyä sekä hoikentavaa eteeristä öljyä, jotka nopeuttavat 
aineenvaihduntaa ja häivyttävät ”appelsiininkuori-ihoa”. 

Kylpyhoito ja vartalohieronta tai -kuorinta 50 min 55
Hoito alkaa ylellisellä kylpyhoidolla, jota seuraa rentouttava vartalohieronta.

Lihasjännityksiä poistava magnesiumkylpy 20 min 43
Magnesium rentouttaa lihaksia, vähentää stressiä ja parantaa unen laatua. Yksi tehokkaimmista 
tavoista vähentää magnesiumin puutetta on imeyttää sitä elimistöön ihon kautta ja magnesiumkylpy 
sopii siihen ihanteellisesti.



KÄSI- JA JALKOHOIDOT

SPA-manikyyri 55 min 49
Kuorinta, naamio, hieronta, hoito, käsivoide ja lakkaus

Syväkosteuttava parafiinihoito käsille 25 min 21

Manikyyri geelilakalla 55 min 52
Hoito ja lakkaus geelilakalla.

Geelilakan poisto 25 min 17

SPA-pedikyyri 55 min 67

Syväkosteuttava parafiinihoito jaloille 25 min 24
Kuorinta, naamio, rentouttava hieronta ja viilentävä parafiini

Klassinen pedikyyri 45 min 54
Hoito, voitelu

Pedikyyri ongelmallisille jaloille 55 min 68
Pehmentävä hoito, joka lievittää jalka- ja kynsiongelmia. Haluttaessa kynnet lakataan hoitolakalla.

Pedikyyri geelilakalla 90 min 79
Hoito ja lakkaus geelilakalla

Yhden kynnen päällystys geelilakalla 5 min 10

DEPILAATIO

Sääret 25 min 31

Sääret ja reidet 45 min 48

Kainalot 25 min 15

Kädet 25 min 27

Selkä 25 min 45

Kasvot 20 min 11

KAMPAAMO/PARTURI

Pesu, leikkaus, kampaus 30 min 33
55min 50

Hiusten föönaus tai suoristus 25 min 24
45 min 38

Etutukan leikkaus 5–15 min 11

Lasten hiustenleikkaus (<6-vuotiaat) 25 min 15

Tyttöjen hiustenleikkaus (<14-vuotiaat) 30–55 min 21

Poikien hiustenleikkaus (<14-vuotiaat) 20–30 min 20

Hiustenhoito ja -käsittely luonnollisilla LEONOR GREYL -tuotteilla 40 min 37
55 min 54

Juhlakampaus 30 min 33
55 min 48

Morsiuskampaus 30–55 min 56

Koekampaus 30–55 min 31

Letitys, kiharat ja pinnit 10 min 18
55 min 30



KAMPAAMO/PARTURI

Permanentti ja leikkaus 100 min 65
120 min 82

Permanentti, kevytväri ja leikkaus 120 min 94
180 min 119

Hiustenvärjäys ja föönaus 90 min 56
180 min 83

Hiustenvärjäys, leikkaus ja föönaus 120 min 71
180 min 131

Juurikasvun värjäys ja föönaus 90 min 49
180 min 74

Raidat ja föönaus 90 min 50
180 min 86

Raidat, leikkaus ja föönaus 120 min 73
180 min 131

Miesten hiustenleikkaus, pesu ja föönaus 30–40 min 26

Miesten hiustenleikkaus koneella, pesu ja föönaus 20–30 min 20

Hiusten ja hiuspohjan hoito miehille 20–30 min 30

Kaulan puhdistus 10–20 min 7

Tyylimuutos 30–55 min 37

Hiustenvärjäys/raidat miehille 90 min 49


