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Varaa aikasi kätevästi soittamalla 
tai asioimalla hoitolassa tai netissä

www.raumankauneushoitola.com

Sivun tarjoukset voimassa toukokuussa ellei toisin mainita.

Netissä voit halutessasi maksaa hoitosi jo aikaa varatessasi

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

PISTEJAHTIKAMPANJA! 
Tule asiakkaaksi meille Töyryntielle!

Tänä vuonna saat pisteitä sekä  
hoidoista että tuoteostoksista.

Pisteiden keräämiselle ei ole ylärajaa.  
Voit saada jopa mahtavan 

HEMMOTTELUPAKETIN 
keräämilläsi pisteillä. 

 Hemmottelupakettiin kuuluu jalka- 
ja kasvohoito sekä kokovartalo- 

hieronta.

Mikä olisikaan ihanampaa kuin 
saada ensi jouluna lahjakortti 

tällaiseen hoitoon!

Lahjakortin, jonka saat 
 keräämilläsi vuoden  

pisteillä, voit käyttää itse 
 tai antaa lahjaksi!!

89€ 60€
Huolehdimme Covid-19 ehkäisevistä toimista. Lue lisää verkkosiviltamme.

VAKIOASIAKASHOITO
Tutustu kosmetologisiin hoitoihin vuoden ajan! 

VAIN  38€ /hoito
JOS ET OLE VIELÄ VAKIOASIAKKAAMME, LIITY NYT! 
•  Joka kuukausi vaihtuva hoito! 
•  Hoidon hinta vain 38€/ kk 
•  Henkilökohtaista opastusta ihonhoidossa! 
•  Vuosisuunnitelman kauniiseen, hyvään oloon! 
• KULMAT SIISTITÄÄN joka kerta veloituksetta! (arvo 16€)

TOUKOKUU: Radiofrekvenssihoito tai Lash Lift- ripsien   
kestotaivutus ja väri (nh. 105€ tai 80€)
KESÄKUU:  Sokerointi sääret  paketti (nh. 63€)
HEINÄKUU: Käsihoito, kulmien ja ripsien kestovärjäys.

Liity nyt mukaan ILMAISEKSI!

Vaihtoehto auringonotolle 
ja etelänmatkalle. 

Valohoito voi lievittää  
masennusta.  
Valohoito hoitaa monia  
ihosairauksia ja valmistelee  
ihoa kesän aurinkoon.

SOLARIUMIIN!
SOLARIUM-VOITEET tehostavat rusketusta ja hoitavat ihoa!
• Accelerator 15 ml 3,40 •Cheeky Brown 15 ml 3,74 • Sinfully 
Black 15 ml 3,84 • Eye Candy 15 ml 4,18 • Going GA GA 15 ml 
4,62 • Hardcore Black 15 ml 5,06 • Deviously Black 15 ml 5,50
• Hot! 15 ml 7,70 • Rock the Culture 15 ml 14,00
• Sex Teddy 15 ml 2,86 • Sexy Love 15 ml  3,40

OPISKELIJAN TEKEMÄT HOIDOT
Kulmien muotoilu  9€
Kulmien muotoilu + väri 15€
Kasvohoito  30€
Käsihoito  25€
Jalkahoito  30€

ETSIMME MALLEJA RIPSIENPIDENNYS- JA PIGMENTOIN-
TIKOULUTUKSIIN  –  Kysy näihin erikseen aikoja meiltä!

Kaikki muut opiskelija-ajat netissä varattavissa.

Klassiset ripsien 
pidennykset

opiskelijatyönä   40€

VAIN

Lahja-
kortti

Lahja-
kortti

Äidille
!

Äitienpäivä-lahjakorttihoidoksi suosittelemme 
KOKONAISVALTAISTA HEMMOTTELUHOITOPAKETTIA
Sisältää täydellisen jalka- ja  
kasvohoidon sekä 
kokovartalon kuorinnan ja -voiteen.                       169€

-20%

5-kerran sarja- 3-kerran sarja- Tutustumis- 
hoito 555,- hoito 360,-   hoitokerta

111€ 120€ 139€
/kerta /kerta

Jos vastaatte yhteenkään allaolevaan kysymykseen kyllä on 
MIKRONEULAUS teitä varten 

Mikroneulauksen ansiosta saatte:  
• tasaisemman ihon • nuorekkaan ihon, jossa  on vähemmän juonteita ja ryppyjä  
• ihonne väri paranee ja on sitä kautta elinvoimaisen näköinen

✔	Kärsittekö ihon kimmoisuuden vähenemisestä, joka näkyy alkavina tai syvinä juonteita?
✔	Tuntuuko että ihonne on veltostunut esimerkiksi painonpudotuksen myötä tai  
 ihon oman elastisuuden vähentyessä iän myötä?
✔	Onko ihonne vaurioitunut auringossa tai onko siihen muusta syystä  
 syntynyt pigmenttikertymiä (ns. maksaläiskiä)?
✔	Tuntuuko ihonne toimimattomalta?
✔	Onko ihonne samean ja harmaan näköinen esim.  epäterveellisten elämän-
 tapojen vuoksi tai suurihuokoisuuden ja talinmuodostumisen takia?
✔	Kärsittekö arvista?

HFS PIGMENTOINTI HIUSPOHJALLE!
Kaikki eivät ole saaneet syntymälahjaksi tuuheita hiuksia. Joillakin taas hiustenlähtö alkaa aikaisin ja kokonaan. 

HFS on uusi menetelmä, jossa pigmentoidaan päänahkaan hiusnystyjä muistuttavia pisteitä.
Tekniikka sopii sekä miehille että naisille. Tulos on luonnollisen näköinen ja saa sinut näyttämään nuoremmalta. 

Hinnat alk. 380€ 
Kysy lisää!

Äitienpäivälahjakortin osta-
essasi saat KAUPAN PÄÄLLE 
ruukkuneilikan!  
Värit vaihtelevat. 
Tarjous voimassa  
koko loppuviikon.

Täydellinen kasvohoito  
decoltehieronnalla  105€
Kuumakivihieronta 45 min sekä  
suklaaparafiinihaudehoito käsille  50€
Kulmien muotoilu ja kestoväri ripsiin  
sekä kulmiin sekä ihana Ella Bachen  
silmänympäryshoito yhteensä  45€

Jalkahoito 
(ilman lakkausta)

37€Säärten  
sokerointi
Joka 3. kerta samanhintainen 
sokerointi puoleen hintaan!

65€
Täydellinen 
jalkahoito 
lakkauksella

NYT NÄMÄ  
KAKSI HOITOA  
YHTEENSÄ  
VAIN

Kaikki myymälässä 
olevat

-TUOKSUT 

Ostaessasi lahjakortin  
verkkokaupastamme  
saat 10% alennuksen koodilla juhla. 

Verkkokauppaostoksiin emme tarjoa 
ilmaista ruukkuneilikkaa. 

RESTYLANE -HOIDOLLA  
PITKÄKESTOISTA KAUNEUTTA
Esimerkiksi iän myötä sisäänpäin  
painuneet huulet täyteen kukkaan  
yhdellä  hoitokerralla.     Hoidot alkaen 179€

KEVÄÄN MUKAANSA TEMPAAVAT TAPAHTUMAT:
Ti 1.6. AVOIMET OVET 

-tapahtuma
Winnovan kosmetologiopiskelijoiden 

kakkukahvitarjoilu.
Meikeistä huipputarjoukset.  

Varaa oma meikkausaikasi jo etukäteen!

IHONHOITOPÄIVÄ  ma 24.5. klo 8-20
 kauneushoitoalan kouluttaja Irene Kettunen vierailee. 
Paljon ihania tuotetarjouksia ja hoitokokonaisuuksia 

koko päivän ajan.
Varaa hemmotteluaikasi päivän tapahtumaan jo nyt 

joko soittamalla tai nettiajanvarauksesta.

AROMAATTINEN KOKOVARTALO- 
HIERONTA 45 min    35€


