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Kasvohoidot
Ihon puhdistus

52€

Sis. alkupuhdistus, kuorinta, ihonpuhdistus,
kulmien siistiminen, naamio, hoitovoide

Kasvohoito

48€

Täydellinen kasvohoito

68€

Sis. alkupuhdistus, kuorinta, kulmien siistiminen,
hieronta, naamio, hoitovoide

Sis. alkupuhdistus, kuorinta, ihonpuhdistus,
kulmien siistiminen, hieronta, ampulli, naamio,
hoitovoide

Timanttihionta kasvohoito

68€

+ Ultraäänilifting lisähinta
Sis. alkupuhdistus, kuorinta, ihonpuhdistus/hionta,
naamio, loppuvoide, kulmien siistiminen
5 x sarjahoito

30€

Ultraäänikasvohoito

59€

Sis. kuorinta, ihonpuhdistus, naamio, hoitovoide,
hieronta
5 x sarjahoito

250€

Caretech Meso -neulaton mesoterapialaite

150€

350€

Miesten kasvohoidot
Kosteuttava kasvohoito
Uudistava/tasapainottava kasvohoito
Rauhoittava kasvohoito

60€
63€
69€

Ripset ja Kulmat
Ripsien ja kulmien värjäys ja muotoilu
(kasvohoidon yhteydessä 10€)

26€

Ripsien värjäys
Kulmien värjäys ja muotoilu

14€
14€

(kasvohoidon yhteydessä 5€)

Ripsipermanentti

50€

(sis.ripsien värjäyksen)

Ripsienpidennys

80€
(norm.100€)

Minkkiripsipidennys

90€
(norm.120€)

Ripsipidennysten huolto

40-45€

Käsihoidot
Käsihoito
Parafiini käsihoito

40€
17€

(pikamanikyyrin kanssa 34€)

Täydellinen manikyyri parafiinihoidolla
Spa -käsihoito
Geelilakkaus

45€
46€
40€

(geelauksien poisto 10€)

Pika käsihoito

20€

(kasvohoidon yhteydessä 10€)

Jalkahoidot
Täydellinen jalkahoito
Pika jalkahoito

53€
26€

Hemmottelupaketti
Ultrakasvohoito, pika käsi- ja jalkahoito
Kasvohoito, pika käsi- ja jalkahoito

110€
99€

Karvojen poisto kuumavahalla
Sääret tai bikini
Kainalokarvat
Kasvot

26€
16€
12€

Hieronnat
Niska / hartiahieronta, 30 min.
Puolihieronta, 45 min.
Kokovartalohieronta, 75 min.

25€

Aromaterapia-hieronta, n.75 min.
Intialainen päähieronta
Aromaattinen kuumakivihieronta

52€

Suloisen siloittava suklaakierre, 60 min.

69€

Bodyforming selluliittihoito

65€

5 x sarjahoito
sis. 1 x hoitolahoitoa ja 4 x kotihoitoa
10 x sarjahoito
sis. 2 x hoitolahoitoa ja 8 x kotihoitoa

185€

Formostar syvälämpöhoito

52€/kerta

Laihdutukseen, selluliittiin, lihasjännityksiin
5 x sarjahoito
10 x sarjahoito

190€
350€

30€
52€

28€
90€

320€

Erikoiskasvohoidot
Golden Skin Anti-Age hoito, 60 min.

85€

Aikuiselle iholle tarkoitettu ylellinen hoito, joka hemmottelee
kaikkia aisteja ja parantaa ihon hapenottokykyä, kosteuttaa ja
virkistää ihoa. Hoitotuotteet sisältävät aitoa 22 karaatin kultaa,
joka antaa iholle elinvoimaa ja nuorekkuutta, heijastaa valoa sekä
parantaa energia-aineenvaihduntaa.
( sis. alkupuhdistus, kuorinta, ampulli, silmien- ja
huultenympärysgeeli, hieronta, meridiaani-paineluhieronta,
pikatehoampulli, hoitovoide )

Suklaa Suudelma,60 min.

77€

Aistikas ja ylellinen nautinto suklaan ystävälle. Tunnin pituinen
hemmotteluhoito, joka sisältää mm. hartioiden, rintakehän ja
käsien hieronnan suklaaöljyllä sekä rentouttavan sivellinhieronnan
suklaanaamion aikana.

Akne-hoito, 60 min.

55€

Erikoishoito epäpuhtaalle ja akneiholle

Couperosa hoito, 60 min.

65€

Rauhoittaa ihoa. Parantaa ihon kosteutta ja vähentää punakkuutta.

Sensiplus + rauhoittava hoito

57€

Sopii ärtyneen, kuivan, punoittavan ja ympäristön rasittaman ihon
hoitoon.

Sensiplus + silkkihoito

83€

Sopii ärtyneen, kuivan, punoittavan ja ympäristön rasittaman ihon
hoitoon.

Skinvision 4D-hoito, 90 min.
Hyaluronic 3 triple effect hoito

120€

90 min.

85€

Kohottaa, kiinteyttää ja siloittaa ihoa ilman kirurginveistä.

Dermaroller-neulaushoito
Kasvoille, kaulalle, dekolteelle
- matalille akne-, vesirokko, ym. arville, isoista ihohuokosista
kärsiville, epäpuhtaalle ja tukkoiselle iholle (ei tulehtunut akne),
auringon vaurioittama paksu iho, tupakoitsijan iho, juonteiden ja
veltostuneen ihon hoitoon, kirkastamaan ihoa ja elävöittämään
pintaverenkiertoa
1. hoito n.230€
2. hoito n.230€
3. hoito n.230€

Muista myös lahjakortilla!
Kauneushoitola Kullan Kaunistava Kosketus
Kirkkokatu 27
Puh. 040 5348138
www.kullankaunistavakosketus.fi
Avoinna ma-pe 9-17, lauantaina sopimuksen mukaan

