
Vahaus

Sääret 27€
Reidet 27€
Sääret ja reidet 47€
Kädet 25€
Selkä 35€
Kainalot 20€
Bikinirajat alk. 25€
Huuli / leuka / posket alk. 10€ /alue

Sokerointi

Sääret 35€
Reidet 35€
Sääret ja reidet 60€
Kädet 28€
Kainalot 20€
Bikinirajat alk. 25€
Huuli / leuka / posket alk. 12€ / alue

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron (24%).
Kauneushoitola Riina pidättää oikeuden tuote- ja hinta-
muutoksiin.

VARAUSEHDOT: Varatun ajan peruutukset tulee tehdä vii-
meistään 24h ennen varattua aikaa. Saman päivän aikana
perutuista ajoista veloitetaan 50% hoidon hinnasta. Peruut-
tamattomista ajoista veloitetaan 75% varatun hoidon hinnasta.

Kestovärjäykset

Ripsien ja kulmien värjäys ja muotoilu 28€
Kulmien värjäys ja muotoilu 18€
Ripsien värjäys 18€
Kulmien muotoilu (vahalla tai nyppien) 12 - 15€

Ripsien JA kulmien värjäys 22€
Ripsien TAI kulmien värjäys 12€

Ripsien pidennys

Kasvohoidon yhteydessä:

Klassiset ripsienpidennykset (uudet) 100€
Klassisten ripsien huolto

Klassisten huolto toisen tekijän tekemiin

alk. 45€

alk. 55€

Volyymiripset (uudet) 120€
Volyymiripsien huolto 60 - 80€

Volyymien huolto toisen tekijän tekemiin alk. 70€

Timantit 1€ / timantti
Ripsien poisto 25€
Ripsien tuuhennus (n. 1h) 65€
   • noin puoliin omista ripsistä liimataan klassinen kuitu

Huom!
Jos ripsiä on jäljellä enää muutamia ja huollosta on yli 4 vko,
tai ripset ovat toisen tekijän, veloitetaan uusien ripsien hinta.

Käsihoito (n. 1h) 55€
   • kuorinta, kynsien viilaus, kynsinauhojen hoito,
lakkaus, hieronta

   • 2 vk  45€
   • 3 vk  50 - 55€
   • 4 vk  55 - 60€
   • yli 4 vk  alk. 65€

   • 2 vk  60€
   • 3 vk  65€
   • 4 vk  70€
   • yli 4 vk  alk. 75€

Minimanic (n. 30-40 min) 38€
   • kynsien viilaus, kynsinauhojen hoito, lakkaus,
käsivoide

Jalkahoidot

Jalkahoito (n. 1 - 1,5h) 60€
   • kylpy, kuorinta, kynsienhoito, kovettumien poisto,
lakkaus, hieronta
Kynsien hoito (n. 30-40 min) 35€
   • kylpy, kynsien lyhennys ja tarvittaessa ohennus,

   • kylpy, hieronta

kynsinauhojen hoito, jalkavoide
Jalkahieronta (30 min) 30€

Käsihoidot

//   Hinnasto

Kasvohoidot

Fresh up -kasvohoito (n. 30 min) 35€
   • alkupuhdistus, kuorinta, naamio, hoitovoide
Peruskasvohoito (n. 1h) 55€
   • alkupuhdistus, kuorinta, hieronta, naamio, hoitovoide
Ihonpuhdistus (n. 1h) 65€
   • alkupuhdistus, kuorinta, ihon lämmitys, epäpuhtauksien
poisto, naamio, hoitovoide
Täydellinen kasvohoito (n. 1,5h) 75€
   • alkupuhdistus, kuorinta, ihon lämmitys, epäpuhtauksien
poisto, hieronta, naamio, hoitovoide
Erikoiskasvohoito (n. 1,5h) 90€
   • alkupuhdistus, kuorinta (myös decollette), ihon lämmitys

Silmänympäryshoito 25€

Silmänympäryshoito kasvohoidon yhteydessä 15€
   • nesteitä poistava hieronta, naamio, hoitovoide

Decollette -hoito 25€

Decollette -hoito kasvohoidon yhteydessä 15€
   • kuorinta, hieronta, naamio, hoitovoide

epäpuhtauksien poisto, hieronta, erikoisnaamio, decollette
-naamio, silmänympärysnaamio, hoitovoide
Kasvohieronta (30 min) 30€

Muut

Selän puhdistus (45 min - 1h) 55€
   • kuorinta, ihon lämmitys, epäpuhtauksien poisto, naamio,
hoitovoide

Bion -hapotushoidot

Perus hapotushoito (n. 40 min) 68€
   • alkupuhdistus, happokuorinta, naamio, hoitovoide
Hapotushoito hieronnalla (n. 1h) 78€
   • alkupuhdistus, happokuorinta, hieronta, naamio,
hoitovoide
Hapotushoito ihonpuhdistuksella (n. 1h 15 min) 78€
   • alkupuhdistus, happokuorinta, epäpuhtauksien poisto,
naamio, hoitovoide
Täydellinen hapotushoito (n. 1,5h) 90€
   • alkupuhdistus, happokuorinta, epäpuhtauksien poisto,
hieronta, naamio, hoitovoide
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