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Varaa aikasi kätevästi soittamalla
tai asioimalla hoitolassa tai netissä

www.raumankauneushoitola.com

Sivun tarjoukset voimassa tammikuussa ellei toisin mainita.

Netissä voit halutessasi maksaa hoitosi jo aikaa varatessasi

Koulutettu 
hieroja sekä 
jalkojen hoidon at, 
eli meillä käy 
hyvinvointipassi!

Stukin 
hyväksymä 
ja 
tarkistama 
malli

Tule uudistuneeseen hoitolaamme,  
hoitolassamme on myös solarium

SOLARIUM 10-KORTTI

 69€ (norm 80€)
NYT

VAIN

NYT ALKAA PISTEJAHTI! 
Tule asiakkaaksi meille Töyryntielle!

Tänä vuonna keräämme pisteitä sekä 
hoidoista että tuoteostoksista.

Käyttämämme pigmentointivärit löydät nettisivuiltamme tai kysymällä 
hoitolastamme!  Pigmentoijamme on terveydenalan ammattilainen.

JALKA- JA KÄSIVOITEET
KAKSI YHDEN HINNALLA!

Kosmetologiopiskelija Leena on aloittanut meillä!

Edullisia harjoittelijan tekemiä
hoitoja tammi-helmikuussa:

Kulmien muotoilu ja väri
sekä ripsien kestoväri yht.          20€ 
Kasvohoito 
(sis. kasvojen alkupuhdistuksen,
kuorinnan, hieronnan 20 min ja naamion)      25€
Käsihoito 
(sis. käsikylpy, kynsinauhojen siistintä, 
käsihieronta ja lakkaus)                                             25€

Jos vastaatte yhteenkin allaolevaan kysymykseen kyllä on pigmentointi Teitä varten! 

� Haluatteko olla aina viimeistellyn ja tyylikkään näköinen?

� Urheiletteko usein tai käyttekö paljon uimassa?

� Onko Teillä epätarkka käsi, jolloin silmien tai 
 huulten rajaus on vaikeaa?

� Onko teillä vaaleat ja huomaamattomat kulmat ja 
 haluaisitte helppoutta arkeen, jolloin kulmakarvojen 
 pigmentoinnilla saisitte siihen avun

� Onko Teillä huono näkö, ettekä tahdo kunnolla 

 nähdä miten meikkaatte?

� Onko Teillä työolosuhteet, joissa meikkaaminen 

 on epähygieenistä?

� Herkistyttekö usein tai kyynelehditte paljon?

� Haluatteko kohottaa kasvojenne ilmettä?

� Ylähuulenne raja on iän myötä hävinnyt?

Käyttämämme pigmentointivärit löydät nettisivuiltamme tai kysymällä 

Onko Teillä työolosuhteet, joissa meikkaaminen 

 Wake up – made up

NIMUE – EKOLOGISUUTTA JA 
HUIPPUTEKNOLOGIAA. 
Nimuella valitaan raaka-aineet erityisen 
huolellisesti painottaen ekologisuut-
ta ja tuotteissa kiinnitetään erityistä 
huomiota turvallisuuteen ja tuottei-
den sopivuuteen myös herkälle iholle 
välttäen yleisiä allergeeneja ja helposti 
herkistäviä aineita.

Lisäksi: • ei synteettisiä hajusteita 
tai väriaineita • ei parabeeneja • ei 
mineraaliöljyä tai lanoliinia • ei mikro-
muoveihin pohjautuvia kuorintoja • ei 
eläinkokeita tuotteilla tai raaka-aineilla.

Tammikuussa 
on hyvä tehdä
kunnon 
ihonpuhdistus!
Nimue happohoito 
perinteisellä 
ihonpuhdistuksella 

TARJOUS 69€ (nh. 82€)

Nimue hapotushoidot sopivat myös 
nuoren ihon hoitoon. Kotihoitotuotteiksi 
Y:SKIN ihonhoitolinjan tuotteita!

Oletko nuori joka kärsii epäpuhtaasta
tai rasvoittuvasta ihosta?

“Nimue on kutsumus …”

Nimue Y:SKIN on tehokas 10–20-vuotiaiden
oma ihonhoitolinja! 

Nuoren 
ihonpuhdistus

HUIPPU-

TARJOUS

VAIN 198€ ALUE KUIN ALUE
Suuren suosion saaneet 
kestopigmentoinnit meiltä

Geeli-
lakkaus       20€ 
Shellac-hypridilakka, joka pysyy 
kynsissä noin kaksi viikkoa 
muuttumattomana. Ei vahingoi-
ta omaa kynttä. 

Useita upeita värejä!

HUIPPUHYVÄ ETU!

Varaa Häämeikkisi nyt! 
Vuoden 2021 häämeikkitarjous 60€ 
(varaukset tehtävä tammi-helmikuussa), sis kulmien muotoilun ja värin sekä koemeikin. 

Teemme myös meikit asiakkaan kotona +10€ (10 km säteellä), 
muut reissut neuvoteltavissa! 

Meikkisarjat: Ben Nye ja Guerlain

Pisteiden keräämiselle ei meillä ole ylärajaa. 
Saatat saada jopa mahtavan hemmottelupaketin

keräämilläsi pisteillä. Hemmottelupakettiin 
kuuluu jalka- ja kasvohoito sekä koko vartalon 

hieronta. Mikä olisikaan ihanampaa kuin saada 
ensi jouluna lahjakortti tällaiseen hoitoon!
Lahjakortin, jonka saat keräämilläsi vuoden 
pisteillä, voit käyttää itse tai antaa lahjaksi!!

Hae etukorttisi jo nyt, 
niin Sinulla on parhaat 
mahdollisuudet saada 

parhaita etuja. 

Tarkemmat säännöt 
nettisivuillamme ja 

hoitolassa.

990
kpl

          Nuorten 
päivävoide
15 ml

TARJOUS-

HINTAAN49€


