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nTÄYDENTÄVÄT HOIDOT
Huulten syväkosteutuskäsittely .........................30 €
Rintojenhoito ...........................................................35 €
Miliumien poisto kappalehinta ............................. 8 €
Koagulointimenetelmä varsiluomiin ja
teleangietasioihin kappalehinta .........................15 €
Kasvolymfa 30 min .................................................30 €
Kasvolymfa 60 min .................................................50 €

MEIKKAUKSET
Päivämeikki ..............................................................49 €
Ilta-/juhlameikki .....................................................60 €
Pikapäivämeikki ......................................................39 €
Kasvojen ehostus ihonpuhdistuksen jälkeen ..15 €
Häämeikki (sis. koemeikin sekä sulhasen  
mahdollisen ehostamisen) ...................................79 €

RIPSET JA KULMAT
Kulmien muotoilu ...................................................16 €
Ripset tai kulmat kestovärjäys ............................16 €

Ripset ja kulmat kestovärjäys
sekä muotoilu ........................35 €

Kulmien muotoilu ja kestoväri ............................27 €
Kulmien ja ripsien kestovärjäys
kasvohoidon yhteydessä .......................................22 €
Ripsipermanentti sekä kestoväri ........................65 €

JALKAHOIDOT
Jalkahoito ..................................................................60 €

Jalkahoito  
kynsien lakkauksella .............65 €

Wake Up Good Morning- jalkahoito ..................65 €
Hemmotteleva jalkahoito (kuorinta ja naamio) .85 €
Vyöhyketerapia  .......................................................40 €
Terapeuttinen jalkahoito ................................. 79 €/h
Kynnen oikaisut eri menetelmillä................ 15-55 €
Alaraajojen tuntoaistin testaus...........................10 €
Ortoosit/kevennykset .................................... alk. 17 €

KASVOHOIDOT
Ultraäänikasvohoito ...............................................79 €

Ultraäänikasvohoito sekä
mekaaninen ihonpuhdistus 85 €

Timanttihionta Pristine-laitteella sekä
mekaaninen ihonpuhdistus .................................85 €
Tehopuhdistus, jossa  
timanttihionta ja ultraäänihoito ........................95 €
Klassinen ihonpuhdistus .......................................75 €
Nuoriso- tai opiskelijaihonpuhdistus
(alle 18-v tai opiskelijakortti) ...............................55 €
Ella Baché- erikoiskasvohoidot ............................79 €
Kolmen tehokkaan hapon  
happokuorintakasvohoito ................................75 €

HYVÄ JA TEHOKAS
TULOS SARJAHOITONA!
Timanttihionta Pristine-laitteella .......................75 €
Mesoterapia (mikroneulaus)-kasvohoito ...... 139 €
OxyGeneO+ happikuorinta ..................................85 €

TriPolar- 
radiofrekvenssihoito .............85 €
 

OxyGeneO+ sekä TriPolar-  
radiofrekvenssihoito ........................................... 129 €

OxyGeneO+, TriPolar- sekä  
ultraäänihoito kasvojen kohotus 
3 in 1 -hoito ........................... 148 €

WishPro- kasvohoito 30 min ................................55 €
WishPro -kasvohoito 60 min ............................. 117 €
Rentouttava kasvohoito sekä  
decolté-hieronta ................................................... 105 €
Decolté-hieronta  
(voi yhdistää kaikkiin kasvohoitoihin) ................30 €
Kaulan alueen kiinteytys sarjahoito  ............. à 49 €
Silmäluomien ja silmän kehälihasalueen hoito,
sarjahoito  ............................................................. à 65 €
Wake Up Good Morning- kasvohoito
(sis. selkä-niskahieronnan) ...................................65 €
Kulmien ja ripsien kestovärjäys
kasvohoidon yhteydessä .......................................22 €

KESTO-
SUOSIKKI

KESTO-
SUOSIKKI

KESTO-
SUOSIKKI

TEHOKAS
IKÄÄNTYNEEN

IHON HOITOON!

TEHOKAS
IKÄÄNTYNEEN

IHON HOITOON!

Töyryntie 8. Puh. 02 824 1014
Ark. (8) 9-17 (21), (la-su 9-21)

www.raumankauneushoitola.fi

Varaa aikasi kätevästi soittamalla,  
nettiajanvarauksella tai asioimalla hoitolassa Ko
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• Sarjahoitopaketteja on mahdollisuus ostaa mesoterapia- 
hoitoon, ultraääni-ihonpuhdistukseen ja -hoitoon, timantti- 
hiontakasvohoitoon sekä GeneO+ ja WishPro- laitteella tehtä-
viin hoitoihin.
• 3x sarjahoidosta saa 5% alennusta, 5x sarjahoidosta saa 10% 
alennuksen sekä 10x sarjahoidosta saa 15% alennuksen. 
Tällöin koko hoitokokonaisuus tulee maksaa hoitoa ensimmäis-
tä kertaa varatessa.

• Jalkahoitoihin kuuluu kylvetys, kovettumien ja känsien poisto, 
syylien hoito sekä hoitosuositukset, kynsien ja kynsinauhojen 
hoito sekä hieronta ja kotihoito-ohjeet.

• Kasvohoidot sisältävät 
alkupuhdistuksen, kuorinnan/
laitehoidon/ komedojen/
miliumien poiston, kulmien 
siistimisen sekä kasvohieron-
nan, naamion, loppuvoiteet 
sekä kotihoito-ohjeet.


