Satumaisia elämyksiä

HOITOHINNASTO

Hoitojen ajanvaraukset
ma–pe klo 8.00–16.00:
puh. 030 608 40
myynti@lohjaspa.fi
www.lohjaspa.fi

Sunnuntaisin ja pyhinä hinnastossa mainittuihin hintoihin lisätään 20 %. Hinnat voimassa toistaiseksi. Hoitojen peruutukset kuluitta viimeistään 1 vrk ennen hoitoa. Samana päivänä tapahtuvista
peruutuksista veloitetaan 50 % hoidon arvosta. Peruuttamattomista hoidoista veloitetaan koko
hoidon arvo. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Satumaisia elämyksiä

Hemmottelu- ja kasvohoidot

Vartalohoidot, depilaatiot, hieronnat, suolahuone

DAY SPA -hemmotteluhoidot

Vartalohoidot

Haltijatar

Pedikyyri, manikyyri, kasvohoito sekä kasvojen, dekolteen ja niskan kevyt hieronta, 150 min 205,00 €

Kesätaivas

Pedikyyri, kasvojen, dekolteen ja niskan kevyt hieronta sekä kasvohoito sisältäen
kulmien hoito, 120 min
					

175,00 €

Adalmiinan helmi

Kasvohoito, ripsien ja kulmien värjäys ja muotoilu sekä valintasi mukaan spa pedikyyri
tai spa manikyyri, 120 min
					

175,00 €

Intialainen päähieronta 20 min ja kasvohoito, 70 min				

115,00 €

Pedikyyri ja kasvojen, dekolteen ja niskan kevyt hieronta, 65 min			

75,00 €

Pikamanikyyri, sisältäen kynsien muotoilun ja kynsinauhojen hoito, käsiparafiini,
kevyt jalkojen hieronta, 35 min 						

48,00 €

Tähtisilmä

Auringonsäde
Peukaloinen

Kasvohoidot

Gerard’s Luminous lift – ihoa kuoriva hoito, 50 min			

90,00 €
Heleyttävä ja kohottava vaikutus. Esitutkimus, pintapuhdistus,
kirkastava hoito 3D-efektillä, kuorinta, kasvonaamio, seerumi, hoitovoide.
Gerard’s Soysoy jaluractive – hyaluronihappohoito, 50 min		
95,00 €
Palauttaa ihon elinvoimaisuutta ja kosteustasapainoa sekä vahvistaa ihosolujen
luontaista puolustusmekanismia. Kasvojen pintapuhdistus, kuorinta, ampulli,
hieronta, kosteuttava naamio ja loppuvoide.
Gerard’s Herkän ja atooppisen ihon kasvohoito, 50 min			
90,00 €
Ihoa kosteuttava ja rauhoittava hoito iholle. Kasvojen pintapuhdistus, kuorinta,
hieronta, ampulli, kosteuttava naamio ja loppuvoide.
Gerard’s Syväpuhdistava kasvohoito, 50 min				
90,00 €
Kasvojen pinta- ja syväpuhdistus, höyrytys, kuorinta, mekaaninen puhdistus, ampulli,
naamio ja loppuvoiteet. Hoito tehdään ihontyypin mukaisilla tuotteilla.
Gerard’s Miesten kasvohoito, 60 min					85,00 €
Rentouttava ja energisoiva kasvohoito, joka on suunniteltu erityisesti miehen ihon
tarpeiden mukaan. Puhdistus, höyrytys, kuorinta, ampulli, hieronta, naamio ja hoitovoide.

Ripset ja kulmat

Ripsien kestotaivutus, 60 min						80,00 €
Ripset taivutetaan erityisen geelityynyn päälle, jolloin ripset taipuvat suoraan ylöspäin.
Omat luonnolliset ripset näyttävät pitkiltä, kauniilta ja näyttäviltä.
Ripsien värjäys ja kestotaivutus, 75 min				85,00 €
Ripsien värjäys ja kestotaivutus sekä kulmien värjäys ja muotoilu, 90 min
90,00 €
Ripsien kestovärjäys
					25,00 €
Ripsien ja kulmien kestovärjäys sekä muotoilu				30,00 €
Kulmien muotoilu							20,00 €
Kulmien muotoilu ja kestovärjäys					25,00 €

Gerard’s Bamboo -vartalohoito, 50 min					105,00 €
Yksilöity vartalohieronta, joka tehdään erikokoisilla bambukepeillä.
Hoidossa hyödynnetään bambuöljyn terveyttä edistäviä vaikutuksia.
Gerard’s Bamboo -selluliittivartalohoito, 50 min 		
105,00 €
Lihasmuokkausta bambukepeillä ongelmakohtiin. Lopuksi asiakkaalle valikoitu hoitovoide.
Duo porekylpy yrteillä, 20 min					39,00 €
Toteutetaan kahdelle hengelle.

Käsi- ja jalkahoidot

Käsihoito, 50 min							60,00 €
Kynsien muotoilu, käsikylpy, kynsinauhojen hoito, käsivoide.
Lakkaus lisähintaan (8 €) omavalintaisella lakalla, jonka saat mukaasi.
Kynsien leikkaus ja käsivoide, 15 min					28,00 €
Parafiinihoito käsille, 15 min						26,00 €
Kynsien leikkaus ja jalkavoide, 15 min					28,00 €
Spa jalkahoito, 70 min						75,00 €
Jalkakylpy, kynsien leikkaus, kuorinta, kovettumien ja känsien poisto, kynsinauhojen hoito,
pitkä hieronta. Lakkaus lisähintaan (8 €) omavalintaisella lakalla, jonka saat mukaasi.
Jalkahoito, 50 min							60,00 €
Jalkakylpy, kynsien leikkaus, kovettumien ja känsien poisto, kynsinauhojen hoito, jalkaterien hieronta. Lakkaus lisähintaan (8 €) omavalintaisella lakalla, jonka saat mukaasi.

Depilaatiot

Ihokarvojen poisto lämminvahatekniikalla

Ylähuuli ja leuka							19,00 €
Sääret tai reidet tai selkä, 30 min / alue					
40,00 € / alue
Kasvot, 25 min 							35,00 €
Jalat, 50 min							65,00 €

Hieronnat

Hieronta, 25 min							40,00 €
Hieronta, 50 min 							60,00 €
Parafango-savi hieronnan yhteydessä 				30,00 €
Intialainen päänhieronta, 25 min					45,00 €
Aromahieronta, 50 min						75,00 €
Hot stone -kuumakivihieronta (ei kesäkaudella), 50 min			
65,00 €

Suolahuonehoito

Suolahuonehoito 1 kerta / 5 kertaa					
26,00 € / 120,00 €
Ryhmäsuolahuone (max 5 hlö)					80,00 €
Suolahuone (2 aikuista ja max 3 lasta alle 15 v.)				
65,00 €

