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KASVOHOIDOT 
 

Kosteuttava Kasvohoito      
 78€ 
Alkupuhdistus, kuorinta, hieronta, seerumi ja naamio. 
 

Kiinteyttävä kasvohoito      
 85€ 
Alkupuhdistus, kulmien muotoilu, kuorinta, hieronta, seerumi ja naamio. 
 

Tasapainottava ja Kirkastava kasvohoito    
 75€ 
Alkupuhdistus, kuorinta, kasvojen hieronta ja lopuksi naamio 
ja loppuvoide. 
 

Kaula ja Decolte Hoito      
 45€ 
Alkupuhdistus, kuorinta, hieronta ja naamio 
 

Silmänympäryshoito       
 55€ 
Alkupuhdistus,kuorinta, hieronta, seerumi ja naamio 
 
 



IHONPUHDISTUKSET 
 
Mekaaninen ihonpuhdistus      
 60€ 
Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys, epäpuhtauksien poisto ja naamio 

 
Mekaaninen selän puhdistus     
 70€ 
Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys, epäpuhtauksien poisto ja naami 

 
 
 
 

Timanttihionta kasvohoito      
 75€ 
Alkupuhdistus, timanttihionta + epäpuhtauksien poisto, kosteuttava 
Seerumi ja -naamio 

 
Galvanic spa – kiinteyttävä ja elvyttävä 
Kasvohoito        
 69€ 
 
 

pHformula PINNOITUSHOIDOT 
 
 

C.R. –PINNOITUSHOITO      
 65€ 
 
Pinnoitushoito ärtyneelle, herkälle tai rosaceaan taipuvaiselle iholle, jolla 
edistetään ihon bakteerikannan tasapainottumista ja samalla 
parannetaan 
ihon omaa vastustuskykyä. Hoidossa tarkkaan valikoidut anti-mikrobiset 
aktiiviaineet ehkäisevät ja rauhoittavat tulehdusta. Lievästi 
keratolyyttinen vaikutus. 
 



 

A.G.E. –PINNOITUSHOITO      
 80€ 
 
Pinnoitushoito aikuiselle ikääntyvälle iholle, joka uudistaa ja eheyttää 
ihoa sekä korjaa ihon toimintahäiriöitä. Hoidossa stimuloidaan 
kollageenin 
tuotantoa ihossa sekä siloitetaan pinnallisia valovanhenemisesta 
johtuvia 
juonteita ja ryppyjä. Samalla ihon elastiinisäikeet elpyvät ja iho saa 
kosteutta. 
 
 

V.I.T.A.C- PINNOITUSHOITO     
 65€ 
Pinnoitushoito kuivalle ja elottomalle iholle. Hoito sisältää runsaasti 
C-vitamiinia, joka parantaa ihosolujen aineenvaihduntaa sekä kosteuttaa 
ja kirkastaa ihoa. Hoito edistää kollageenin tuotantoa parantaen ihon 
palautumiskykyä sekä stimuloiden pintaverenkiertoa. Hoito sopii 
raskaana oleville. 
Hoito sisältää ihon pintapuhdistuksen, herkkyystestin, ihon pinnoituksen 
sekä kosteutuksen. 

 
A.C. –PINNOITUSHOITO      
 75€ 
Pinnoitushoito tukkoiselle, rasvaiselle ja akneiholle, jolla on kevyt 
kuoriva 
vaikutus ihoon. Hoidossa käytetään aktiiviaineita , jotka imeytyvät 
hitaasti 
ihoon vähentäen ja estäen mikrobien kasvamista ja leviämistä 
ihohuokosessa, 
mutta samalla kosteuttaen sitä. Hoito sisältää ihon pintapuhdistuksen, 
herkkyystestin, ihon pinnoituksen sekä kosteutuksen. 
 
 

M.E.L.A. – PINNOITUSHOITO     
 110€ 
Pinnoitushoito pigmentoituneelle iholle ja aknearville, jolla on 
antioksidanttinen vaikutus. Hoidolla ehkäistään tyrosinaasientsyymin 



toimintaa melanosyyteissä ja samalla estetään ihon veltostumista sekä 
hiusverisuoten laajentumista. 
Hoito sisältää ihon pintapuhdistuksen, herkkyystestin, ihon pinnoituksen 
sekä kosteutuksen. 
 
 

N.E.C.K –PINNOITUSHOITO (Kasvohoidon yhteydessä 25€)
          45€ 
Neck complex pinnoitusgeeli on tarkoitettu vaativalle kaulan ja 
dekolteen iholle. 
Herkälle erikoisalueelle suunniteltu tuote kuorii kevyesti sekä tasoittaa 
ryppyjä ja juonteita. Hoito vähentää ennenaikaisen ikääntymisen 
näkyvyyttä, parantaen yleistä ihon kuntoa. Kaulahoito voidaan yhdistää 
kaikkiin pHformula käsittelyihin. 
 
 
 

pHformula ERIKOISKASVOHOIDOT 
 
pHformula KOSTEUTTAVA Kasvohoito    
 110€ 
 
ihoa tehokkaasti kosteuttava sekä kiinteyttävä kasvohoito. 
Alkupuhdistus, ihohuokosia tehokkaasti avaava kuorinta, vitamin c 
serum, hierontavaoide+ vitamin c seerumi, kosteuttava naamio+ vitamin 
c seeerumi + loppuvoide. 
 
 

INSTANT DEEP CLEANSE- SYVÄPUHDISTAVA Kasvohoito 
 110€ 
 
Alkupuhdistus, syväpuhdistava kuorinta, tarvittaessa höyrytys ja 
mekaaninen 
ihonpuhdistus, naamio sekä kosteuttava V.I.T.A.C seerumi. 
 
 

INSTANT GLOW Kuningatar Kasvohoito    
 130€ 



Ihon hehkua lisäävä, puhdistava, kiinteyttävä ja kirkasta kasvohoito. 
Hoidossa käytetään kahta eri naamiota, seerumeita sekä tehdään 
kasvoille hemmotteleva hieronta ja sekä niskaa rentouttava hieronta. 
 
 

SOS-HERKÄN IHON Kasvohoito     
 95€ 
 
Ärtynyttä ja herkkää ihoa tehokkaasti kosteuttava sekä rauhoittava 
kasvohoito. Alkupuhdistus, kevyt kuorinta, SOS-seerumi, hieronta, SOS-
naamio. 
 
 
 

M.E.S.O GLOW Mikroneulaus 
 
Ensimmäinen kerta mesorulla:     
 70€ 
Mesorullaus ja pinnoitus 1. kerta     
 140€ 
Seuraavat kerrat: mesorullaus + pinnoitus   
 115€ 
Mesorullaus ensimääinen kerta + TDS seerumi tai vitac  
 98€ 
Mesorullaus + TDS seerumi tai vitac    
 78€ 
Käsittely rypyille ja juonteille sekä aknearville tai hyperpigmentaatiolle. 

Hoidossa keskitytään erityisesti ongelma-alueisiin kuten herkkään silmänympärysihoon sekä 
suunympäryksiin. Luonnollinen kollageeni-induktioterapia, jossa uniikilla M.E.S.O. glow 
pinnoitusnesteellä käsitellään herkät ongelma-alueet. 
Valittujen happojen, retinolin, C-vitamiinin, cyto-stimin, THPE:n sekä peptidien yhdistelmä 
johtaa 
ihmeenomaiseen hoitoon tarjoten välittömiä tuloksia, tuoden iholle kirkkautta, 
kiinteyttä ja tehokosteutusta. Hoitokerta koostuu valitsemasi pinnoitushoidosta sekä 
rullauksesta. 
 
 

 



JALKA –JA KÄSIHOIDOT 
 
Jalkahoito         50€ 
Kylvetys, kovettumien ja känsien poistot, kynsinauhojen hoito, kynsien 
lyhennys, hieronta ja lakkaus 

Pikamanikyyri        35€ 
Kuorinta, kynsinauhojen hoito, kynsien viilaus ja lakkaus 

pHformula kiinteyttävä käsihoito      45€ 
kuorinta, tehoseerumi, hieronta ja loppuvoide 
 
 

SPA HOIDOT 
 
Kiinteyttävä Merilevähoito vartalolle     90€ 
Kuorinta, selluliitti hieronta ja merilevänaamio 
 

Kiinteyttävä Imukuppihoito vartalolle     45€ 
Vartalon kuorinta ja imukuppikäsittely selluliitti alueille 
 

 

KARVANPOISTOT SOKEROINNILLA 
 
Kasvot          15€ 
Kainalot         20€ 
Sääret          25€ 
Koko jalat         50€ 
Bikini          20-35€ 
Käsivarret         25€ 
Brassi          50€ 
Sokerointipaketti        60€ 
(bikinilinja, kanalot ja sääret) 

Sokerointipaketti        75€ 
(brassi, kainalot ja sääret) 
 

 



EHOSTUKSET 
 
Ripsien ja kulmien värjäys       25€ 
Ripsien värjäys        15€ 
Kulmien värjäys ja muotoilu      15€ 
Kulmien muotoilu        10€ 
Ripsien kestotaivutus       45€ 
Sis. Ripsien värjäys ja kestotaivutus 
 
 
 
 
 
 

RIPSIPIDENNYKSET 
 

Klassiset ripsipidennykset       95€ 
2vko huolto            35€ 
3vko huolto            45€ 
4vko huolto                  55€ 
5-6vko huolto         85€ 
Volyymi ripsipidennykset              110€ 
2vko huolto            40€ 
3vko huolto                    55€ 
4vko huolto            65€ 
5-6vko huolto                 95€ 
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