
	 	

Hoitomenu & Hinnasto 
KASVOHOIDOT 

Mikrohionta 60 min 

Alipaineen ja mikrokristallikiteiden avulla tapahtuva perusteellinen ihon pintakerrosten kuorinta soveltuu kaikille 
ihotyypeille, myös herkälle iholle. Painetta voidaan säädellä halutun voimakkuuden mukaisesti. Hoitoon sisältyy 
tehoainetiiviste ja ihotyypin mukainen naamio. 

LOPPUTULOS: Hionta kirkastaa ihon väriä, tasoittaa arpia ja pintajuonteita ja pigmenttimuutokset vaalenevat. 
Hoitoaineiden imeytyminen tehostuu. Tämä hoito soveltuu mainiosti ihon pikafreesaukseen ja esimerkiksi ennen 
kosteuttavien hoitoaineiden imeyttämistä. Loppunaamio rauhoittaa ihon punotuksen eli toipumisaikaa ei ole 

lainaan. 

HINTA: 76€ 

Ihon syväpuhdistus mikrohionnalla 90 min 

Puhdistamme ihosi taatusti puhtaaksi sekä koneellisesti alipaineen ja hellävaraisten kristallien, sekä 

manuaalisesti instrumentin avulla. Tämä hoito soveltuu kaikille ihotyypeille ja myös allergiselle iholle, sillä 
mikrokiteet eivät imeydy ihoon. Hoitoon kuuluu myös tehoainetiivisteen imeyttäminen 

LOPPUTULOS: Kirkas, tasainen ja puhdistunut iho. Iho myös vastaanottaa hoitoaineita paremmin, kun kuollut 

solukko on puhdistettu pois, Suosittelemme hoitoa 4 kertaa vuodessa tai epäpuhtaalle iholle sarjahoitona kerran 
kuukaudessa 3-6 kertaa. 

HINTA: 88€ 

ESTEETTINEN IHONHOITO 

BIOTEC FUSIOMED Radiotaajuushoito 45-75min 

Tämä on ihokudosta kiinteyttävä radiotaajuuden lämpövaikutukseen perustuva hoito, jonka avulla ihoon saadaan 
uutta kollageenia. Hoito voidaan tehdä myös paikallisesti alakasvoihin tai yläkasvoihin. Radiotaajuushoidon teho 
on todistettu useissa tutkimuksissa ja hoidosta käytetään myös nimeä “veitsetön kasvojen kohotus”. Hoidon voi 

aloittaa myös ennaltaehkäisynä nuorempanakin, vaikka näkyvää ihokudoksen veltostumista ei ole vielä näkyvissä. 
Hoidon lämpö tuhoaa myös aknebakteereja eli tämä soveltuu hyvin myös epäpuhtaalle iholle. Lisätietoja hoidosta 
saat klikkaamalla tästä 

LOPPUTULOS: Kiinteä, "kutistunut" ihokudos ja parantunut ihon väri. Hoito vaikuttaa syvälle ihoon, mutta 
parantaa myös pintakerrosten laatua ja silottaa juonteita. Todellinen tehohoito, jonka vaikutukset on tieteellisesti 
tutkittu. Hoito ei herkistä UV-säteilylle ja soveltuu kaikille, jotka haluavat kiinteämmän ihon. Selkeimmät tulokset 
näkyvät alakasvoilla. Laitevalmistaja suosittelee 3-6 hoidon sarjaa, hoidot 2-4 viikon intervallilla. Tulokset 

pysyvät n. 2 vuotta, mutta ylläpitoa suositellaan. 

HINTA: 1 alue 100€ (45 min), 2 aluetta 180€ (75 min) 

Sarjahoidon ottaneille edullinen ylläpito 160€ 

 



	 	

DERMAJET- neulaushoito 75 min 

Dermajet- neularullalla tehdään pieniä reikiä ihoon, joiden kautta imeytetään steriili mesoampulli ihoon. Aine 
valitaan ihotyypin ja ongelman mukaisesti. Hoitoon sisältyy myös happokuorinta (fraxpeel-metodi) ja 
loppunaamio. Hoitoa suositellaan radiotaajuuden kanssa synergisesti parhaimpiin tuloksiin. Käytämme steriilejä 
1,5-2,5mm neuloja, jotka ovat vain ammattikäyttöön. Lyhyemmillä neuloilla tulokset jäävät heikoksi. Lisätietoja 
hoidosta saat tästä. 

LOPPUTULOS: Kiinteämpi, kirkkaampi, tasaisemman värinen, uudistunut ja juonteeton iho. Syviä ilmejuonteita 
hoidolla ei voida poistaa, mutta hienommat ja pinnallisemmat tasoittuvat. Tällä hoidolla voidaan myös häivyttää 
arpia ja pigmenttiläiskiä tehokkaasti. 

HINTA: 1. Hoito 180€, jatkohoidot 150€. Hoito radiotaajuuden kanssa 180€. 

DERMAPEN- neulaushoito 90 min 

Todellinen tehohoito, jossa ihon kerrokset saavat neulauksen avulla eniten neokollageenia. Tämä hoito on 
varsinainen helmi, mutta suosittelemme ottamaan tämän hoidon niin, että seuraava päivä olisi vapaapäivä. Iho 

punottaa melko voimakkaasti vuorokauden ja jo toisena päivänä alkaa rauhoittua. Ihoa tulee suojata UV-säteilyltä 
ja suosittelemme mineraalimeikkiä punotuksen häivyttämiseen. Hoitoon sisältyy pintakerrosten puudutus 
voiteella eli hoito on kivuton. Hoito ei sovellu rikkonaiselle tai tulehtuneelle iholle. Lisätietoja hoidosta saat tästä. 

LOPPUTULOS: Selkeästi kiinteämpi, nuorekkaampi ja sileämpi iho. Huokoset pienenevät ja värierot tasoittuvat. 
Tällä hoidolla saadaan nopeita ja selkeitä tuloksia jo yhdellä hoidolla. Pitkäaikaiset vaikutukset saavutetaan 
kuitenkin sarjahoidolla.  

HINTA: 200€ 

ANSSOL-, MANSSOL- tai PYRSSOL – happohoito 60 MIN. 

Uuden polven hapotushoidot ovat turvallisia hoitoja, joilla saadaan välitöntä tulosta. Dermageneticsin hapot 
korjaavat ja uusivat ihoa hellä varaisesti. Manssol on mantelihappoon perustavat happohoito, joka soveltuu ihan 
herkimmällekin iholle, myös rosacea iholle. Anssol on salisyyli- ja aseloiinihappoihin perustuva hoito, joka 
soveltuu tulehtuneelle tai epäpuhtaalle iholle. 3 hoidon sarjalla iho rauhoittuu ja tulehdus poistuu. Aikuisakneen 

riittää joskus kertahoitokin, sillä hoito on todella tehokas. Pyrssol on hoidoista kaikkien kiinteyttävin, sillä uniikki 
palorypälehappoa sisältävä aineshdistelmä potkaisee kollageenin- ja elastiinintuotannon käyntiin. Myös 
pigmenttiläiskät tasoittuvat. Nämä hoidot eivät tarvitse varsinaista toipumisaikaa. Iho voi punottaa hoidon jälkeen 
joitakin tunteja, mutta asettuu nopeasti. 

LOPPUTULOS: iho on selkeästi kiinteämpi ja väri tasaisempi. Huokoset supistuvat ja ihon ärsytykset ja 
epäpuhtaudet rauhoittuvat. UV-vauriot korjaantuvat ja pigmenttiläiskät vaalenevat. Ihon uusiutuminen tehostuu 
pitkäksi aikaa hoidon jälkeen ja aineiden imeytyminen tehostuu. Huomioitavaa: Iho kaipaa tavallista enemmän 
kosteuttamista hoidon jälkeen. Neuvomme mielellämme optimaalisessa kotihoidossa.  

HINTA: 75€.  

Glykolihappohoito 20-30% 

Glykolihappokuorinta on erittäin tehokas ihoa kuoriva hoitoklassikko ja on turvallinen hoito pieninä prosentteina. 
Ihon värierot ja arvet tasoittuvat. Glykolihapolla on ihoa yleisesti nuorentava vaikutus. Glykolihappohoito on 

helpointa ottaa pimeämpänä vuodenaikana, sillä UV-säteilyä kannattaa välttää välittömästi hoidon jälkeen. 



	 	

LOPPUTULOS: huokoset supistuvat, värierot ja arvet tasoittuvat. Iho on yleisesti kiinteämpi ja kirkkaampi.  

HINTA: 65€ 

Glykolihappohoito 70% 

Tämä happohoito on todella tehokas eritysesti ihon vanhenemismuutoksiin, pigmenttiläiskiin ja arpiin. Hoito on 
turvallisinta ottaa pimeämpänä vuodenaikana, sillä UV-säteilyä tulee välttää heti hoidon jälkeen. Hoito voidaan 
tehdä myös paikallisesti ongelma-alueelle, jolloin jälkireagointi on vähäisempää. 

HINTA: 90€ koko kasvot, paikallishoidot alk. 50 € 

 YELLOW PEEL 

Yellow Peel on uusi hoito valikoimassamme ja saanutkin suuren suosion. Tämän happohoidon ainutlaatuinen 
tehoaineyhdistelmä sisältää ihon nuorentavien happojen lisäksi myös A-vitamiinia. Hoidon voi tehdä kasvoille tai 
vartalolle esimerkiksi arpia, pigmenttiläiskiä, suurentuneita huokosia ja juonteita häivyttämään. Hoidon 
voimakkaasti ihoa silottava ja nuorentava vaikutus on heti nähtävissä hoidon jälkeen. Tämä hoito vaatii 

toipumisajan, sillä ihosta kuoriutuu kerroksia pois. Kuoriutuminen alkaa n. 3 päivän päästä ja välittömästi 
hoidon. Punotusta voi peittää esim. Afterglow mineraalimeikeillä. Joillakin hilseily on vähäistä ja pysyy kurissa 
tehostetulla kosteuttamisella. Suosittelemme kuitenkin muutamaa vapaapäivää, kun kokeilet tätä hoitoa 
ensimmäistä kertaa, sillä erilaiset ihotyypit reagoivat yksilöllisesti.  

LOPPUTULOS: Selkeäsi tasaisempi ihonväri ja kiinteämpi iho.  Juonteet, ihohuokoset, pintajuonteet ja 
epätasaisuudet häipyvät ja pigmenttiläiskät vaalenevat. Huomioitavaa: Iho saattaa kuoriutua ulkoisesti 
hilseilemällä ja punottaa joitakin päiviä hoidon jälkeen. Iho voi hieman kirvellä ja punottaa ohuemmalla iholla. 

Reagointi on yksilöllistä ja suurimmalla osalla asiakkaista iho kuitenkin asettuu nopeasti. Iho voi myös kiristää 
ennen kuolleen solukon irtoamista.  Ihosta voi irrota kellertävää kelmumaista solukkoa, kun ihosta purkautuu 
pigmenttiä. Ihoa kosteuttaminen auttaa tähän ja kuoriutumisen jälkeen iho on kauniin tasainen “uusi” iho.  

HINTA: 100€ koko kasvot (1-2ml) 

5 in 1 – 5 metodia yhdessä 

Haluatko optimaalisia tuloksia mahdollisimman lyhyessä ajassa? Tämä hoito yhdistää kaikki parhaat metodimme 
ihon nuorentavissa kasvohoidoissa. Hoito sisältää fraxpeel- neulauksen, iholle soveltuvat hapotushoidon, 
kiinteyttävän radiotaajuuden, mesoterapia-ampullin imeyttämisen ja BOTOLIFT- steriilinaamion. Hyvä hoito, kun 
haluat ylläpitää aikaisempia hoitoja tai et pääse usein hoitoihin.  

LOPPUTULOS: Kiinteä, sileä ja ”kutistunut” iho. Tulos näkyy välittömästi, mutta tämä monissa eri ihon kerroksissa 
kollageenia buustaava hoito toimii vielä viikkoja hoidon jälkeen ja tulokset paranevat. Suositellaan 
kertakaunistukseen tai väsähtäneelle iholle tehopakettina 3 kertaa tiheästi, hoidot 1-2 viikon välein. 

HINTA: 250€ 

 BIOTEC CPL valoimpulssihoito 

Käytämme perinteisen IPL (Intense Pulsed Light) laitteen ohella uudempaa teknologiaa. Kalibroitu pulssivalo CPL 
on samankaltainen vaikutuksiltaan, mutta pureutuu vielä syvemmälle ihokerrosten läpi ärsyttämättä ihon pintaa. 
Hallitun mikrotrauman avulla iho saadaan uusiutumaan ja tuottamaan uutta kollageenia. IPL/CPL on myös 

antibakteerinen vaikutuksiltaan eli hoidot tehoavat erinomaisesti akneen, epäpuhtauksiin ja rosaceaan. Myös ihon 



	 	

epämääräinen punotus vähenee valoimpulssihoidoilla. Yhdistämme tämän käsittelyn usein muihin kasvohoitoihin. 
Hoitoa suositellaan 3-6 hoidon sarjana optimaalisiin tuloksiin. 

LOPPUTULOS: Kiinteämpi, tasaisempi ja vahvempi iho. Pintajuonteet, tulehdus ja pintajuonteet vähenevät. Hoitoa 
voidaan tehdä myös spesifisti pigmenttiläiskille. UV-säteilyä tulisi välttää ennen ja jälkeen hoidon. 

HINTA: Koko kasvot, kaula ja dekoltee 130€, Kasvot 100€, pieni alue kasvohoidon yhteydessä 50€. 
Pigmenttihoidot alueen laajuuden mukaan. 

4D Mesolangat 

Mesolangat ovat hoitolassamme todella suosittuja juuri nyt, sillä erikoisvalmisteisilla 4D langoilla voidaan ihoa 
kiinteyttää juuri halutusta kohdasta. Käytämme erityppisiä lankoja kasvojen eri alueille. Myös silmänympärystään 
ja ylähuuleen voidaan laittaa lankoja. Langat sulavat hitaasti ihoon n. 3 kuukaudessa ja tänä aikana muodostuu 

paljon kollageenia, iho vahvistuu ja napakoituu.  Kaikki lankatyypit, joita käytämme ovat turvallisia PDO tai PLLO 
lankoja, joille ei voi olla allerginen. Joillakin asiakkailla tuloksia voidaan nähdä välittömästi käsittelyn jälkeen. Iho 
puudutetaan ennen käsittelyä, eikä lankojen laittaminen ole lainkaan kivuliasta. Suosittelemme esimerkiksi 
alakasvojen V-linjan saavuttamiseksi vähintään 10 lankaa. Lisätietoja käsittelystä saat klikkaamalla tästä. 

LOPPUTULOS: Kiinteämpi, kohonnut, vahvempi ja sileämpi iho. Heti käsittelyn jälkeen pistokohdat voivat punottaa 
ja puudutuksen jälkeen iho voi kihelmöidä. Kevyttä turvotusta voi esiintyä hoitoalueella n. 24h. Joskus neula voi 
läpäistä pienen verisuonen, josta aiheutuu mustelma. Mustelmia voi hoitaa tarkoitukseen sopivilla voiteilla ja 
jäljen voi peittää meikillä.  

HINTA: 30€ / lanka  

PLEXR ylä-ja alaluomin veitsetön kohotushoito 90 Min 

Plexr- sähköinen plasmahoito on mullistanut silmäluomien veitsettömät hoitomahdollisuudet. Hoito kutistaa ihoa 
ja uudistaa ihoa. Käsittely soveltuu myös ylähuulelle, yksittäisille juonteille, arville ja ihomuutoksille. Lisätieoja 

hoidosta saa klikkaamalla tästä. 

LOPPUTULOS: Kohonnut katse ja silottuneet juonteet. Iho on täysin uudistunut ja nuorentunut. 

HINTA: Ylä tai alaluomet 330€, ylähuuli alk. 100€  

BIOTEC rasvansulatushoito 75 min. 

Tämä 2017 uudistunut hoito on tehokas tapa sulattaa rasvasoluja pysyvästi paikallisesti esim. vyötäröltä, 
käsivarsista tai reisistä. Uudistuksen myötä tätä metodia voidaan soveltaa myös herkemmille alueille ja selluliitin 
hoitoon. Lisätietoja tästä hoidosta löydät klikkaamalla tästä. 

LOPPUTULOS: Jopa senttejä pienentynyt hoitoalueyhdellä hoitokerralla. Koneen käsittelyalue voi sulattaa rasvaa 
tutkimusten mukaan 30 %. Parhaat tulokset saavutetaan sarjahoidolla. 

HINTA: 250 € Huom! Alentunut hinta 

STYLAGE injektiohoidot 30 min 



	 	

Juonteet ja huulet voidaan täyttää täysin turvallisesti puhtaalla hyaluronihappogeelillä, joka pysyy pitkään. Stylage 
ei sisällä muita sidosaineita, ainoastaan hyaluronihappoa. Geeli injektoidaan ihoon steriilisti ja voit palata päivän 
askareisiin heti käsittelyn jälkeen. Lisätietoja tästä hoidosta löydät klikkaamalla linkkiä tästä. 

LOPPUTULOS: Luonnollisesti pehmentyneet ilmejuonteet tai kosteammat/täyteläisemmät huulet. Epäluonnollista 
lopputulosta ei tarvitse pelätä, sillä julkisuudessa nähty ”ankkahuulet” tai ylitäytetyt kasvot vaativat joko lukuisia 
ampulleja tai jotakin muuta jäykempää sidosaineita sisältävää täytettä. Lisätietoja Stylagesta saat klikkaamalla 

tästä. 

HINTA: Stylage S 300€, M 350€, L 360€, XL 370€, XXL 380€. Huom. Uusi alentunut hinta! 

SILMÄT 

Ripsien ja kulmien kestovärjays (sis. kulmien muotoilun)  

Värjäämme ripset ja kulmat kestovärillä, joka pysyy pitkään. Käytämme hypoallergeenisiä värejä, mutta jos 
epäilet olevasti väreille tai hapetteelle allerginen, voit tulla halutessasi allergiatestiin. Värjäykset voidaan tehdä 
myös kasvohoidon yhteydessä. Tämä on loistohoito ennen reissuja tai milloin vain, kun haluat helppoutta ja 

välttää silmämeikin käyttöä.  

LOPPUTULOS: Tummat ripset aivan tyvestä asti antavat intensiivisemmän katseen ja avaavat silmät. Kulmien 
kestovärjäyksellä voidaan muotoilla ja liftata ilmetä ja korjata pientä epäsymmetriaa. Värjäykset voidaan uusia n. 

kuukauden kuluttua. 

HINTA: Kestovärjäyspaketti 39€, ripsien kestovärjäys 17€, kulmien värjäys 13€, kulmien muotoilu 18€, kulmien 
värjäys ja muotoilu 29€ 

YUMI LASHES – Ripsien tyvikohotus 

Asiakkaidemme pyynnöstä, tämä hoito on taas valikoimisamme! Ripsille hellävarainen tyvikohotus on mahtava 

vaihtoehto liimattaville ripsien pidennyksille ja on ripsipermanentista tehokkaammin kohottava ja huomattavasti 
hienostuneempi versio. Tämä hoito soveltuu kaikille, jotka haluavat näyttävät ripset ilman mahdollisesti 
allergisoivia liimoja ja irto-osia, jotka vaativat huoltoa. Ripset asetetaan puolalle yksitellen kauniisti asentoon. 
Voit valita 3 voimakkuusasteesta haluamasi lopputuloksen – S, M tai L. Tämä hoito on loistava tapa saada helpot 

kesäsilmät tai näyttävyyttä ennen juhlia. Hoito voidaan toistaa heti, kun ripset suoristuvat, mutta tämä käsittely ei 
vaadi mitään ylläpitoa eikä haurastuta ripsiä, sillä vaikuttavat aineet asetetaan aivan ripsen vahvimpaan tyviosaan. 
Hoito sisältää ripsien kestovärjäyksen. 

LOPPUTULOS: Kauniisti kaareutuvat ja tyvestä ylöspäin kohotetut tummat ripset. Silmät näyttävät suuremmilta, 
katse avautuu ja yläluomen mahdollinen laskeutuminen häipyy taka-alalle. Tämän hoidon liftaava vaikutus on 
tuplatehokas yhdistettynä yläluomen kestopigmentointiin. Lisätietoja kestopigmentoinnista saat klikkaamalla 
tästä. 

HINTA: 110 € 

PYSYVÄ IHOKARVAN POISTO 

Neulaepilaatio 15-120 min. 

Blend neulaepilaatiolla on ainutlaatuinen ihokarvojen poistomenetelmä, jonka avulla ihokarvat lopettavat kasvun 

pysyvästi. Karvatuppeen viedään hyvin ohuen steriilin neulan avulla 2 eri sähkövirtaa, jotka tuhoavat karvan 



	 	

kasvuaihetta, kun karva on kiinni juuressaan. Tämä hoito soveltuu kaikenlaisille karvoille ja hoito toteutetaan 
sarjahoitona. Lisätietoja tästä hoitomuodosta löydät klikkaamalla tästä.  

LOPPUTULOS: Hoitosarjan jälkeen saavutetaan100 % ihokarvojen kasvun tuhoutuminen hoitoalueella.  Hoidosta ei 
jää arpia, mutta väliaikainen pieni rupi paranee ohuessa ihossa esim. ylähuulessa hitaammin eli alue voi punottaa 
pidempään. Tästä ei kannata olla huolissaan, sillä ajan kanssa ihon epätasaisuus asettuu. Ihoa kannattaa peittää 
ja suojata punotuksen aikana Afterglow- mineraalimeikeillä, jotka eivät tuki huokosia.  

HINTA: 15min 39€, 20 min 42€, 30 min 47€, 45 min 57€, 60 min 67€, 90 min 100€, 120 min 130€ 

Vinkki! Voit ostaa myös sarjahoidon 6 + 1 

CPL ihokarvojen poisto 

Tummat ihokarvat poistuvat myös laserpohjaisille laitteilla. Käytämme hoitolassamme kalibroitua pulssivaloa, 
joka pureutuu paremmin karvan tyveen, kuin IPL. CPL soveltuu myös tummemmalle iholle, kunhan poistettava 
ihokarva on ihon väriä tummempi. Vaaleat ihokarvat eivät poistu tällä menetelmällä. Yleensä karvat poistuvat n. 
80% eli tämä hoitomuoto on paras ihokarvojen vähentämiseen. Palaava ihokarva on myös hennompi ja 

kasvunopeus on hidastunut. Tämä käsittely tehoaa hyvin sisään kasvaneisiin karvoihin ja ärtyneeseen ihoon. CPL- 
metodilla on antibakteerinen ja ihoa uusiva vaikutus. Hoito toteutetaan sarjahoitona. Lisätietoja hoidosta saat 
tästä. 

LOPPUTULOS: Selkeäsi vähentynyt ja heikentynyt ihokarvojen kasvu. Hoitoalueen iho on paksumpi, tasaisempi ja 
mahdollinen karvatupen ärsytys poistunut. 

HINTA: ylähuuli tai muu pieni alue 50€, posket 70€, ylähuuli ja leuka 80€, ylähuuli, leuka ja kaula 100€, 

päänahka 100€, kainalot 100€, bikiniraja 100€, laajennettu bikiniraja 120€, sääret tai reidet 200€, sääret ja reide 
350€. Muut alueet karvojen määrän mukaisesti. Hinnat ovat arvioita ja vaihtelee riippuen alueesta. Voit tulla 
maksuttomaan arvioon. Varaa aika konsultaatioon tästä. 

IHOKARVOJEN VAHAUS 

Ihokarvojen vahaus 30-90 min. 

Ihokarvojen vahaus on hyvä keino saada sileä iho väliaikaisesti. Riippuen karvan kasvukierrosta iho voi pysyä 
sileänä jopa 4 viikkoa. Käytämme Depileven hellävaraisia vahoja, jotka valitsemme ihotyypin mukaan. Annathan 
ihokarvojesi kasvaa 0,5 cm pitkiksi ennen käsittelyä. Ihon läpi juuri kasvaneet karvat eivät tartu vahaan. 
Suosittelemme hoitoväliksi n. 4-5 viikkoa. Joissakin tapauksissa, jos karvaa on normaalia enemmän tai hoitoväli 

on pidempi, veloitamme ajan mukaisesti.  

Lopputulos: Sileä, pehmeä ja karvaton iho, josta kuollut ihosolukko on myös poistunut. Hoidon jälkeen voi 
esiintyä väliaikaista punotusta, joka yleensä rauhoittuu jo muutamassa tunnissa. Saunomista, hikoilua, uintia ja 

UV-säteilyä tulisi välttää 24h käsittelyn jälkeen. 

Hinta: sääret 35€, sääret ja reidet, bikinirajaus 40€, laajempi bikinivahaus 45€, brasilialainen vahaus 50-70€, 
kainalot 30€, reidet 35€, sääret ja reidet 60€, vahaus 90 min 

KESTOPIGMENTOINTI 

Kestopigmentointi on loistava tapa saada ilmeeseen terävyyttä, symmetriaa ja nuorekkuutta. Kestopigmentaatio 

soveltuu kaikenikäisille tarpeiden mukaisesti. Pigmentoinnin avulla voidaan korjata epäsymmetriaa, saada 
henkilöväreihin terävyyttä ja syvyyttä piirteisiin. Kestopigmentonti myös nuorentaa kohentaen katsetta ja 



	 	

korostaen silmiä. Huuliin saadaan täyteläisyyttä ja kadonnutta väriä takaisin. Uutuushoitomme 3D pigmentointi 
palauttaa häipyneitä piirteitä erittäin luonnollisesti. Lisätietoja tästä hoidosta löytyy tästä linkistä. 

Lopputulos: Uudistunut, nuorekas ja terävöitynyt ilme ilman meikkiä. Hoidon jälkeen voi esiintyä väliaikaista 
punotusta ja turvotusta. Lisäksi alkuun pigmentoitu alue näyttää tummemmalta, kuin lopputulos. Joskus väri voi 
tarttua ihoon epätasaisesti, joka korjataan käsittelyyn sisältyvässä jälkipigmentoinnissa.  

HINTA: Yläluomen kestorajaus 320€, alaluomen rajaus 180€, ylä- ja alaluomen rajaus 450€. 3D kulmakarvat 
490€, kulmakarvat 400€, huulten rajaus 400€, 3D huulet 490€. Vahvistukse alk. 150€. 

JALAT JA KÄDET 

Jalkahoito 

Jalkahoito on käsittely, johon kannattaa tulla, vaikka jaloissa ei olisi varsinaista vikaa. Teemme hoitolassamme 
perusteellista työtä. Jalkakylvyn jälkeen poistamme instrumenteilla ja jalkaporalla kovettumat ja liikavarpaat. 
Kynnet puhdistetaan, lyhennetään ja ohennetaan tarvittaessa. Lopuksi kynnet lakataan ja jalat hierotaan. 

Luksusjalkahoito 

Luksusjalkahoito on kuin perushoito, mutta lisäksi voit valita pehmentävän Tea tree –lämminparfiinikylvyn tai 
viikkoja siistinä pysyvän kestolakkauksen. 

LOPPUTULOS: Pehmeät, kevyet jalat ja siistit kynnet. Kovettumista aiheutuvat kivut poistuvat ja askel kevenee. 

HINTA: Jalkahoito 68€, Luksusjalkahoito 78€. 

Kestolakkaus varpaankynsiin 

LED valolla kovetettavat lakat kuivuvat välittömästi ja kestävät viikkoja. Kynnet puhdistetaan ja muotoillaan, jonka 
jälkeen valittu lakka kovetaan kynsiin. Lakkaa ei saa pois kynsilakan poistoaineella, mutta voit itse viilata 
ylikasvaneet osat pois tai tulla hoitolaan poistattamaan kestolakat .  

LOPPUTULOS: Kauniit, kiiltävät ja todella kestävät varpaankynnet. Voit laittaa käsittelyn jälkeen välittömästi sukat 
ja kengät jalkaan. 

HINTA: Kestolakkaus 48€, kestolakkaus ja vanhan poisto 58€. 

Käsihoito 30 min 

Hoitolamme ei ole erikoistunut kynsiin, mutta teemme lakkauksia, parafiinikylpyjä ja pikamanikyyrejä. Nämä 
käsittelyt voidaan loistavasti yhdistää kasvohoitoon. Käytämme pehmentävää ja tuoksuvaa persikkaparafiinia. 

LOPPUTULOS: Kauniit kynnet, siistit kynsinauhat ja pehmeät, tuoksuvat kädet. 

HINTA: Kynsien lakkaus 25€, persikkaparfiinikylpy 20€, pikamanikyyri (puhdistus, viilaus ja kynsinauhojen 
siistiminen) 35€ 

MUUT HOIDOT 

Varsiluomen poisto diatermialla 30 min 



	 	

Varsiluomet ovat harmittomia, mutta kiusallisia ihopoimuja, jotka saadaan näppärästi pois diatermiavirran avulla. 
Varret napsaistaan nopeasi pois arpia jättämättä. Tämä hoito on todella kustannustehokas hoito verrattuna esim. 
normaalin luomen poistoon. Veloitamme ajan ja luomien määrän mukaisesti. 

LOPPUTULOS: Siisti iho, joista häiritsevät luomet ovat poistuneet. Useimmista luomista ei jää mitään jälkiä- et 
osaa sanoa, mistä luomi on poistettu ihon parannuttua. Poistokohtaan jää väliaikainen pieni rupi, joka paranee 
nopeasti. Poistokohtia ei tarvitse desinfioida tai voidella. Ihon vapaa hengittäminen on paras jälkihoito. Kuumaa 

suihkua ja hikoilua kannattaa välttää 24h.  

HINTA: alk. 40€. Jos sinulla on useita varsiluomia, veloitus tulee määrän mukaisesti. Varsiluomien poiston 
keskihinta on 70€ 

PLEXR arpien, pigmenttikohoumien ja pienten ihomuutosten poisto 30-60 min. 

Plexr on täysin käänteentekevä hoitouutuus valikoimassamme. Sähköisen plasmahoidon avulla voidaan paitsi 
kiinteyttää ihokudosta (kts. PLEXR silmäluomien kohotushoito), myös poistaa esim. karheita iän myötä 
ilmaantuvia pigmenttikohoumia, varsiluomia (myös ripsirajasta), talirauhasluomia, yksittäisiä juonteita, akne-ja 
raskausarpia jne. Tämä hoito toimii ihon oman plasman avulla voimakkaasti uudistaen ja kutistaen ihoa. Hoidosta 
ei siksi jää arpia, päinvastoin. Tämä on myös loistava tapa häivyttää kuopalla olevia arpia. 

LOPPUTULOS: Pigmentti- ja muut ihomuutokset poistuvat, iho tasoittuu ja uusiutuu voimakkaasti. Välittömästi 
hoidon jälkeen iho punottaa ja turvotusta voi esiintyä riippuen alueesta. Hoitokohtaan muodostuu rupi, jota ei 
saa poistaa ennen aikaisesti. Hoitolasta saat tarkemmat kotihoito- ohjeet. 

HINTA: 1 ihomuutos 30 min 50€ (sis. tarvittaessa puudutuksen) 60 min käsittely (sis. puudutuksen ja useiden 
muutosten poiston) 100€ 

 

 

Päivitämme sivuja vielä syyskuussa 2017. Lisätietoja tulossa pian! 

  

 

 

 

 

 

	


