PLASMAHOIDOT













yläluomet/alaluomet 200€
yläluomet/alaluomet ja silmäkulman juonteet 250€
yläluomet/alaluomet, silmäkulman juonteet ja liftaus 350€
silmäkulman juonteet ”harakanvarpaat” 150€
pigmenttiläiskät 30€/kpl
otsajuonteet 200-300€
”sibelius” juonteet 150-300€
huulirypyt 200-250€
nasolabiajuonteet 200-300€
posket 200-300€
kaula 200-400€
arvet 100-250€

HINNASTO (voimassa 15.3.2021 alkaen)
PERUSKASVOHOIDOT, kesto 1,5 - 2 tuntia, hinta 83€




Uusintakäsittelyt -40% (aikaisintaan 3kk kuluttua)

SOFT PLASMA –HOIDOT






kasvot 99€, kolmen kerran sarja 290€ (norm. 297€)
kasvot + kaula 125€, kolmen kerran sarja 369€ (norm. 375€)
kaula 89€, kolmen kerran sarja 260€ (norm. 267€)
yksittäinen ongelma-alue (otsa, kaksoisleuka, juonteet jne.) alk. 50€
kasvohoidon yhteydessä
huulten liftaus 59€

Ajanvaraukset:
041 544 3985 (Mirjami)
www.kauneushoitolapalomaki.com
www.facebook.com/kauneushoitolapalomaki
www.instagram.com/hoitolapalomaki

Ultraääni-kasvohoito, sisältää pintapuhdistuksen, kulmien muotoilun ja
huuliparran poiston vahalla, ultraäänikuorinnan, höyrytyksen,
epäpuhtauksien mekaanisen poiston, seerumin imeytyksen ultraäänellä,
naamion, decoltee-niskahieronnan sekä loppuvoiteen.
Timanttihionta, sisältää pintapuhdistuksen, kulmien muotoilun ja
huuliparran poiston vahalla, tehokkaan mutta hellävaraisen ihonkuorinnan
timanttihionta-laitteella,höyrytyksen ja epäpuhtauksien mekaanisen poiston,
seerumin ja naamion, niska-decolteehieronnan sekä loppuvoiteen.
Perinteinen kasvohoito, sisältää pintapuhdistuksen, kulmien muotoilun ja
huuliparran poiston vahalla, kuorinnan kuorinta-aineella, höyrytyksen,
epäpuhtauksien mekaanisen poiston, seerumin, pitkän kasvo-decolteeniskahieronnan, naamion ja loppuvoiteen.

ERIKOISKASVOHOIDOT
HAPPOHOIDOT






Bielenda Individual Beauty Therapy
FerulX
RetiPower
Yksittäisen hoidon hinta 75€. Suositellaan sarjahoitona kolmen kerran
sarjana 1 hoito/7-10vrk 210€ jolloin yksittäisen hoidon hinnaksi jää 70€.
Hoidon kesto noin tunti. Kysy lisää!
Radiofrekvenssi-kasvohoito, sisältää pintapuhdistuksen, kulmien muotoilun
ja huuliparran poiston vahalla, kuorinnan kuorinta-aineella höyryn alla,
radiofrekvenssikäsittelyn 15-20min, seerumin imeytyksen neulattomalla
mesoterapialla, erikoisnaamion sekä loppuvoiteen. Yksittäisen hoidon hinta
80€, ihon mekaanisen puhdistuksen kanssa 90€, kolmen kerran sarjahoito 1
hoito/vko 220€ jolloin yhden hoidon hinnaksi jää 73€. Hoidon kesto noin
tunti.





Neulaton mesoterapia sekä sininen valoterapia-kasvohoito, sisältää
pintapuhdistuksen, kulmien muotoilun ja huuliparran poiston vahalla,
kuorinnan kuorinta-aineella, mesoterapia- sekä rauhoittavan
valoterapiakäsittelyn 15-20 min, naamion sekä loppuvoiteen, hinta 80€
kolmen kerran sarja 1 hoito/vko 220€ jolloin yhden hoidon hinnaksi jää 73€.
Hoidon kesto noin tunti.
Mikroneulaus kynällä, suositellaan 4-6 kerran sarjana, 1 hoito/kk. Hoidon
hinta 90€. Hoidon kesto noin tunti.

PERUSIHONPUHDISTUS, kesto 1 - 1,5 tuntia, hinta 67€
sisältää pintapuhdistuksen, kulmien muotoilun sekä huuliparran poiston vahalla,
kuorinnan kuorinta-aineella, höyrytyksen, epäpuhtauksien mekaanisen poiston,
seerumin, naamion sekä loppuvoiteen.
Tarvittaessa voi käyttää myös korkeataajuusvirtaa.

SELÄN IHONPUHDISTUS, kesto 1–1,5 tuntia, hinta 70€
SÄÄRIKARVOJEN JA BIKINIKARVOJEN POISTOT LÄMMINVAHALLA





säärikarvat 25€
bikinikarvat 20€ (riippuen karvojen määrästä)
sääret + bikinit 40€
kainalokarvat 15€

SOKEROINTI
kainalot 20€, bikiniraja 30€, sääret 45€, brassi 56€
HUULIPARRAN YM. KASVOKARVOJEN POISTO
hinta 6–8 € (riippuen karvojen määrästä), kestovärien yhteydessä 4€
RIPSET TAI KULMAT, hinta 19€, kasvohoidon yhteydessä hinta 11€

KASVOHIERONTA JA NAAMIO, kesto 1–1,5 tuntia, hinta 67€
sisältää pintapuhdistuksen, kulmien muotoilun ja huuliparran poiston vahalla,
seerumin, pitkän kasvo-decoltee-niskahieronnan , naamion ja loppuvoiteen.
MIESTEN KASVOHOITO, kesto noin 1,5 tuntia, hinta 75€
ihotyypin mukainen kasvohoito lukuun ottamatta kulmien ja huuliparran
käsittelyä, siksi edullisempi hinta.
KESTOPIGMENTOINTI
kulmat tai silmänrajaukset (sis. 1–3 käyntiä), hinta 350€

KULMIEN MUOTOILU, vahalla tai nyppimällä, hinta 10€
RIPSIEN JA KULMIEN VÄRJÄYS
sekä kulmien muotoilu vahalla, hinta 32€
kasvohoidon yhteydessä 22€
RIPSIPERMANENTTI, hinta 62€
kesto noin 1,5 tuntia, sisältää värin ripsiin
KULMAKARVOJEN LAMINOINTI, kesto n. 45 min., hinta 48€

LÄMMINPARAFIINIHOITO KÄSILLE/NAAMIOHANSKA
mahd. ottaa toisen hoidon yhteydessä tai yksinään, hinta 12€
LYMFA BOOTS –PAINELUTERAPIAHOITO
Lymfa Boots -paineluterapiahoito on erinomainen kaikille, jotka kärsivät
turvotuksesta, kivusta ja epätasaisesta ihosta. Lymfaattisella paineluterapialla
saadaan nestekierto paremmaksi kaikkialla kudoksissa.



toisen hoidon yhteydessä 15 minuuttia 15€, puoli tuntia 30€
omana hoitonaan 15 minuuttia 20€, puoli tuntia 35€

MEIKKAUS, kesto noin 1 tunti, hinta 45€
JALKAHOITO, kesto 1 tunti, hinta 57€
sisältää kylvetyksen, kovettumien/känsien poiston, kynsien
leikkauksen/ohennuksen/lakkauksen sekä hieronnan.
Pelkkä kynsien leikkaus, hinta 32€
myös kotikäynnit, kotikäyntilisä taajama-alueelle 15€ / sopimuksen mukaan
LUXUS-JALKAHOITO, kesto 1,5 tuntia, hinta 69€
sisältää tavallisen jalkahoidon lisäksi kuorinnan sekä kosteuttavan
naamiosukkahoidon.

