
Töyryntie 8
02 824 1014, 0452629010

Ark. (8) 9-17 (21), (la-su 9-21)

Varaa aikasi kätevästi soittamalla 
tai asioimalla hoitolassa tai netissä

www.raumankauneushoitola.com

Sivun tarjoukset voimassa  joulukuussa ellei toisin mainita.

Netissä voit halutessasi maksaa hoitosi jo aikaa varatessasi

Lahjaidea:
Cajena – lämmittävä  
inkiväärigeeli
Nivel- ja lihasalueiden kipuun 
ja särkyyn.  Laukaisee lihas- 
kouristuksia ja hoitaa  
levottomat jalat.  
Reumaan ja nivelrikkoon.  
Myös urheilijoille.  
Aito 100% 
inkivääriä 25,-

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

GuerLain  
huuLipunahyLsy  
ja huuLipuna  
tai  
Lahjakortti  
huuLipunan  
vaLintaan

Ilahduta ystävääsi  
tai rakkaimpaasi 
lahjakortilla! 

Kun valitsette rakkaimmallenne lahjaksi kasvohoidon  
tarjoamme siihen decolte-hieronnan/ hoidon + 10,-  
TAI ripsien ja kulmien kestovärit + 18,-

kuumakivihieronta 
koko vartalolle (1h)   47,-   
Rasittuneisiin lihaksiin!  
Lämmin laavakivihieronta hoitaa kireät  
lihakset ja rentouttaa todella tehokkaasti

suositteLemme tÄnÄ jouLuna:  

aromaattinen  
kokovartalohieronta  (1 h) 47,-  
Tehokas hoito poistamaan stressiä, rentouttamaan mieltä. 
Mahdollisuus valita myös öljy, joka poistaa nesteitä ja on  
hyvä esim. selluliittihoitoon tai laihdutuksen tueksi. 
Meillä on myös varsinainen go go -öljy, 
joka laittaa menojalkaa vipattamaan. 

Wake up Good new year
-kasvohoito (nh. 65,-)                      47,-
Rentouttava kosteuttava kasvohoito alkaa  
selkä-, niska- ja hartiahieronnalla.

Rentouttava täydellinen jalkahoito  
pitkällä hieronnalla 

täydellinen 
jalkahoito (nh. 79,-)   47,-

ostaessasi lahjakortin sinun ei tarvitse päättää  
millaisen hoidon rakkaasi saa,  
me teemme sen hänen kanssaan ennen hoitoa. 

HKäytä 
huippuetu 
hyväksesi!

Hemmottele Häntä!

Lahjakor
tti

kauneushoitolaan

on ihana lahja

osta kolme lahjakorttia –  
saat 10€ lahjakortin kaupan päälle!

voit ostaa myös lahjakortin tietylle summalle,  
jolloin lahjansaaja saa itse päättää millaisen hoidon hän haluaa!

naisten GuerLain-tuoksuja:

mitsouko (97.50€) nyt 68.25€

aqua allegoria, eri tuoksuvaihtoehtoja 

                                               (92.80€) nyt 64.96€

La petite robe noire velou,   
Black Florale, intense (alk. 74.50€)  nyt 52€

L´heure Bleue, edt 50ml (97.50€) nyt 68€

idylle (97.50€) nyt 68.25€ 

La petit (79.50€) nyt 55.65€

mon (81.20€)  nyt 56.84€

mini- 

risteiLy
-

hinnat!

Älä lähde merta
 edemmäs 

tuoksuostoksille
, tu

le töyrylle!

korukotelo
huulipunalle

Guerlain
huulipuna

23,- 33,-(27,50) (40,90)
vain  vain  

joululahjaksi

-tuoksu!

19754995

Lahjaidea:
hyvästä olosta ja 
mukavuudesta  
nauttiville 

kiristämätön 
hopeasukka

Lahjaidea:
p. jentschuran 
enerGia- 
harjat  
ihon  
kuiva-
harjaukseen
Myös muita 
lahjaideoita  
Jentshuralta!

-30%

Ylellinen lahja 
tuoksun ystävälle

Meikkiehdotuksia

Yllätä rakkaimpasi!

-30%Guerlain luomiväri  
écrin 1 couleur sekä  
Guerlain eyeliner

korosta  
silmiäsi 
nyt suu- 

nenäsuoja  
aikaan!

valitse hylsy joululahjapakettiin ja liitä mukaan 
lahjakortti, joka oikeuttaa lahjansaajan  
hakemaan haluamansa huulipunan siihen.

GuerLain rouGe G de GuerLain
1 tarkka huulten raja 2 pitkäkestoinen 3 mukavuus  
4 kiilto ja hohde 5 täyteläiset hoidetut huulet 6 pehmeys

peiLipakkaus, käytä huulipunaa missä ja milloin vain! 

(59,50€)(30,50€) (26,90€)revitaLash
-tuotteet

-20%

-30%
miesten  
GuerLain-tuoksuja:

L´homme idéal edt 50ml (83.50€) nyt 58€

L´homme idéal Cool edt 50ml (83.50€ ) 58€

L`homme idéal intense edp 50ml (95€) nyt 66.50€

L`homme idéal sport edp 50ml (83.50€) nyt  58€


