Valokeilassa kädet
Aromaattinen hemmotteluhoito sekä
tehoisku käsien ikääntymistä, karheutta
ja kuivuutta vastaan. Stimuloiva hieronta
ja syvävaikutteisesti kosteuttava ja
kiinteyttävä hoito käsille. Monipuolinen
Day Spa manikyyri jossa lumoavan
tyylikäs loppusilaus kynsien muotoilulla
ja lakkauksella. Vaihtoehtoisesti
geelilakkaus, ei ranskalainen.
60min 62€

MA K E-UP
MUUT HOIDOT

Koko vartalo 30€
Kasvot ja Decolte 15€

Fresh Up Manikyyri

Kesto jopa 14 päivää!

Viilaus, kynsinauhojen hoito, lakkaus.
30min 36€
Ranskalainen lakkaus +10€

Yksivärinen 40€
Ranskalainen 49€
Poisto 20€

Geelilakkaus

CND Brisa Lite
Geelivahvistus omalle kynnelle. 45€
Schellacin yhteydessä Brisa Lite
-käsittely +12€ (pidentää Schellacin
kestoa ja on hyvä ns. lörppökynsille)

Häämeikki + koemeikki

Sisältää hoitotuotteet

Sisältää suunnittelun (esim. teemaan),
koemeikin, tuhkimoseerumin + hoitotuotteet
ja häämeikin.
n. 60min+30min 98€

n.30min 40€
-kasvohoidon yhteydessä 20€

Ilta-/juhlameikki

Meikin opastus + Opastus meikin tekoon,
värivalintoihin ja Sinun värimaailmaasi.
Sisältää oman “meikkikartan”. 70€/h

Sisältää tuhkimoseerumin
+ hoitotuotteet
n. 60min 58€

Ripsienpidennys

Suihkurusketus

Kestolakkaus luonnonkynnelle
CDN Shellac ja GlamLac.
Kauniit ja kestävät kynnet!
Upeat värit, uskomaton kiilto.
Ei kulu, ei lohkeile.

Päivämeikki

Muotoilussa käytämme lämminvahaa/
sokeria/pinsettejä. sis. jälkihoitotuotteet.
Ripsien ja kulmien MASTER-paketti
30€ (sis. täydellinen muotoilu ja väri)
Ripsien ja kulmien väri 25€
Ripsien väri 19€
Kulmien väri 15€
Kulmien väri ja muotoilu MASTER 25€
(sis. täydellinen muotoilu ja väri)
Kulmien muotoilu 19€

haitallista UV-säteilyä. Rusketus on vedenkestävä ja häviää vasta kun ihosolukko
uusiutuu.

Antaa luonnollisen näköisen rusketuksen
turvallisesti ja nopeasti ilman aurinkoa ja

Day Spa käsihoito

A Wake up with make up!

asti. Hoito-ohjelmat räätälöidään
henkilökohtaisen tarpeen mukaan.
1 x 64€, 5 x 265€

Ilves-Paino Oy, HML

Hajottaa selluliittia, edistää rasvan
palamista ja rasvasolun pienentymistä.
Vilkastuttaa aineenvaihduntaa. Kevyempi
ja sileämpi olotila jo yhdellä hoitokerralla.
Sarjahoidolla näkyviä ja pysyviä tuloksia.
Mahdollista vaikuttaa jopa 9 cm syvyyteen

LA / Brasilialainen sokerointi
naisille 80€.

Ripsiharja 3€ / kpl
Ripsienpidennysten
poisto 40€

Ripsien kestotaivutus

Upeat, entistä pidemmät ja
kaarevat ripset.
Hyvä vaihtoehto
pidennysten poiston jälkeen.
60min 65€
+ 10€ ripsien värjäys
hoidon yhteydessä

Volyymipidennykset 125€
Huollot, volyymi:
60min 65€, 90min 75€, 120min 80€

Kestoripset tupsu

Klassiset pidennykset 95€
Huollot: 60min 55€, 90min 65€
Meikinpoisto 5€
Timantit 1-2€ / kpl
Glitter-/värilliset ripset 2€ / 5 kpl

Sääret / Reidet 35€
Bikini 35€
Käsivarret / Kainalot 26€
Ylähuuli / Kulmat 15€

1 kpl 3€ (5 päivän takuu)

Vahaukset

Peruuttamattomista ajoista veloitamme täyden hoitohinnan.

5 x sarjakortti 290€

Rei´itykset

(sis. korut)
19€ /kpl, 28€ /2 kpl

Body SugaringSokerointi

Sääret/Reidet/Käsivarret/Selkä 40€
Bikini 35€
Kainalot/Kasvot 25€
Kulmat/Ylähuuli/
Leuka 15€
Kolmen tai useamman alueen sokerointi samalla
hoitokerralla -20%.

T ÄYDENNÄ KASVOHOITOSI

VARTALOHOIDOT
K ÄSIHOID OT

- pieniä lisänautintoja

Ultraäänihoidot vartalolle

Yhdistettävissä
kasvohoitoihin
Entsyymikäsittely
- Deep Peel 10€
(poistaa modernin
elämäntyylin iholle
tuomat haittatekijät, 		
saasteet, savu ja 		
aurinkovauriot, pitää
ihon pitkään rasvattomana ja mattana).
Myös herkälle iholle 		
vahvistamaan ihoa.
Erinomainen yhdistettynä Ultraäänipuhdistukseen.
- Deed Massage-kasvo-		
hieronta 40€
(vaikuttaa syviin
kasvolihaksiin)

KANTA-ASIAKASKORTTI hoitoihin, joka 6.

Peruutukset tehtävä viimeistään vuorokausi ennen varattua hoitoaikaa.

normaalihintainen hoito ilmaiseksi.

KauneusAsema pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin 2017.

etukortti hoitotuotteisiin, lahjaksi n. 80€ arvosta

hoitotuotteita.

kauneuspassit edulliset sarjahoidot.
lahjakortit (myös postitse).
MAKSUVAIHTOEHDOT: yleisimmät maksukortit,

laskutus, osamaksu ja käteinen.

Kauppakaari 15, 04200 Kerava
Puh./Fax. (09) 274 2118
info@kauneusasema.fi, www.kauneusasema.fi

K auneusAsema
you are beautiful

Kivuton puhdistus ja kuorinta ääniaalloilla.
Iho-ongelmien hoitoon, akneen.
30min 40€
60min 65€

Kun aikasi on rajallinen mutta haluat
intensiivisen hoitonautinnon ihosi tarpeet
huomioiden.

Ultimate Uplift

Nautinnollinen pako ikääntymisen tuomista
merkeistä.
30min 40€

Exquisite at any age

Ikääntymisen ensi merkkejä häivyttävä,
raikasta elinvoimaa. CelluVie™ Complex
uudistaa ja suojaa.
30min 40€

EXP ERT & ANTI-AGE
KASVOHOIDOT

Ultimate Uplift

Nautinnollinen pako ikääntymisen tuomista
merkeistä. Multikorjaava kasvohoito sisältää
arvokkaat, ainutlaatuiset kasvijalokivet;
Sea Emerald sekä syvätehoisesti uudistava
8-Flower Nectar. Täyttää näkyvästi juonteet,
parantaa ihon kiinteyttä ja rakennetta.
Jättää ihon sileäksi ja säteileväksi, kohottaa
kasvonpiirteitä kiinteän ryhdikkäämmäksi.
Ultimate Uplift on ratkaisu vaativan ihon
kaikkiin tarpeisiin.
60min 78€, 90min 98€

Exquisite at any age/
ideal resource

Ikääntymisen ensimerkkejä häivyttävä, ihoa
heleyttävä ja raikastava kasvohoito.

ES S ENTI AL NE EDS

Sensitive to sublime

Herkän, aran ja helposti punoittavan ihon
rauhoittava ja rentouttava kasvohoito.
Vahvistaa ja tasapainottaa herkkää ihoa,
kosteuttaa ja tasoittaa ihon epätasaista
väriä. Lempeä hoito rauhoitta ihoa
pitkäkestoisesti ja tuo kokonaisvaltaista
hyvinvointia herkälle iholle.
60min 69€, 90min 89€

Entsymaattinen kuorinta, mikrohionta,
naamio, tehoseerumit ja hoitovoide.
Kivuton ihonpuhdistus ääniaalloilla, ihoa
rauhoittava / syväkosteuttava / solutoimintaa Intensiivinen hoito kirkastaa ja tasoittaa ihon.
Tasoittaa ryppyjä ja juonteita sekä voidaan
aktivoiva MIKROHIERONTA kiinteyttävällä
seerumilla, hoitonaamio ja kotihoitotuotteet. vaalentaa myös maksaläiskiä. Rauhoittaa
aknea ja tasoittaa aknearpia.
60min 70€,
60min 70€
yhdistettävissä 60 min tai 90min
kasvohoitoon +40€

Sensitive to sublime

Rauhoittava ja rentouttava herkän ihon
kasvohoito.

Perfectly radiant/vitalskin

Kirkastava ja ihon heleyttävä, väsymyksen
merkit poistava.

30min 40€

30min 40€

Taylor made hydration/hydraskin

Perfectly radiant/melaperfect

Intensiivisesti syväkosteuttava kaikille
ihotyypeille.

Epätasaiselle ja pigmentoituneelle iholle.

30min 40€

Pure balancing

30min 40€

Taylor made hydration/fibrogene Täydellisesti tasapainottava epäpuhtaalle,
Syvätehoisesti ja pitkäkestoisesti kosteuttava huonosti toimivalle iholle.
hoito kuivalle ja erittäin kuivalle iholle.
30min 40€
30min 40€

Tasapainottaa ihon epäpuhtaudet
kirkastaen ihoa. Pehmentää rypyt ja
juonteet, supistaa ihohuokoset ja kaunistaa
ihon nuoruutta hehkuvaksi.
60min 78€, 90min 98€

Exquisite at any age/exquisÂGe

Exquisite at any age/predermine

Syvätehoisesti juonteita ja ryppyjä silottava
ja tasoittava kasvohoito. Kiinteyttää ja korjaa
täsmävaikutteisesti iän tuomia näkyviä
ikääntymisen merkkejä. Palauttaa ihon
kiinteyden ja nuorekkuuden. Pehmittää ja
silottaa juonteet. Tekee ihosta täyteläisen,
sileän ja kiinteän.

Raikasta elinvoimaa, ikää kunnioittaen.
60min 78€, 90min 98€
Kasvohoito huolehtii ihon kiinteydestä
ja elinvoimasta. Ainutlaatuinen ihon
kollageenin tuotantoa aktivoiva ja uudistava
CelluVie™ Complex uudistaa, kosteuttaa ja
suojaa ihoa ainutlaatuisella raikkaudellaan.
Tekee ihosta onnellisen, elinvoimaisen ja
hehkeän kauniin.
60min 78€, 90min 98€

Ravitsee ihoa tehokkaasti, silottaa
kuivuudesta johtuvia juonteita ja ryppyjä
ja palauttaa ihon vastustuskyvyn. Estää
kuivuudesta johtuvaa ihon ennenaikaista
vanhenemista palauttamalla ihon
joustavuuden ja elinvoiman.
60min 69€, 90min 89€

Perfectly radiant/vitalskin

ERIK OISH OID OT ja TER A PIAT

Selän ultraäänipuhdistus

Mesolankahoito

Reviderm Mikrohionta

Pure balancing facial

Epäpuhtaalle, väsyneelle ja huonosti toimi
valle iholle. Hoito syväpuhdistaa ihon, tasa
painottaa, kosteuttaa ja kirkastaa. Tuloksena
puhdas, raikas ja mattapintainen iho.

Poistaa väsymyksen merkit ja palauttaa ihon 60min 69€, 90min 89€
hehkeän värin. Täydentää ihon vitamiini
Syvätehoisesti ja pitkäkestoisesti kosteuttava varastoja ja lataa iholle pitkäkestoista
La Parisienne, L´lnstitut Total Beauty
energiaa. Hedelmäisen raikas hoito tuo
hoito kaikille ihotyypeille. Poistaa
Hienostunut, hemmotteleva, kaupunkilaisen
välittömästi kuivuudesta johtuvaa kiristävää iholle välitöntä hehkua ja hyvinvointia.
tyylikäs hoitonautinto ja ainutlaatuinen
ja karheaa tunnetta iholla. Heleyttää
60min 69€, 90min 89€
elämys. Hoidon sydän on rakkaus kauneuteen
sameaa ihoa. Hoitaa ihon uskomattoman
ja hyvinvointiin. Yksilölliset hoitotulokset
pehmeäksi, joustavaksi ja miellyttävän
Perfectly radiant/melaperfect ja kokonaisvaltainen hoitoelämys
raikkaaksi.,
Kirkastava kasvohoito harmaalle, epätasai
hoidosta kaupungin kiihkeimmin sykkivän
60min 69€, 90min 89€
selle ja pigmentoituneelle iholle. Hoito kuo kasvohoitonautinnon. Deep Massagerii, kirkastaa ja mikronisoi jo olemssa olevaa kasvohieronta sekä Signeture-vartalohieronta
Taylor made hydration/figrogene pigmenttiä tasoittaen ihon väriä. Vaalentaa saattelevat kokonaisvaltaiseen, kaikki aistit
huomioivaan hoitonautintoon.
Syvätehoisesti ja pitkäkestoisesti kosteuttava ihoa ja suojaa ihon valon haitallisilta vaikasvohoito kuivalle ja erittäin kuivalle iholle.
90min 115€

Ultraääni FaceLift

Ultraääni kasvolift kasvoille ja kaulalle, niin
lähellä kirurgista kasvojen kohotusta kuin
mahdollista. Erillinen kaulanhoito ohjelma,
hyvä kaksoisleukaan.
1 x 62€, 5 x 255€

Silmänympäryshoito

Silmänympärysryppyjä ja -juonteita
silottava tehohoito.
30min 40€

Megawave

Kasvojen kuntoutus- (kasvohermon-halvaus,
kasvohalvaus) ja kohotushoito.
Uusi nopea ja pysyvät VEITSETÖN
kasvojenkohotus. Lääketieteellisesti tutkittu
ja kehitetty. Patentoitu hoitomenetelmä.
Rypyille ja juonteille otsassa ja huulissa
sekä silmien alueella. Roikkuville poskille,
kaksoisleualle, turvonneille silmänalusille
ja silmäpusseille.
1 x 55€
10 x 550€ + 1 hoitokerta veloituksetta

LHE Valoimpulssi

Markkinoiden tehokkain hoito häiritseviin
ihokarvoihin, couperoosaan, ihon
nuorentamiseen, akneen ja roseaceaan.
Kahden tai useamman alueen käsittely
samalla hoitokerralla -20%.

Day Spa -jalkahoito

Taylor made hydration/hydraskin

Schrammek Green Peel

Laser hampaiden valkaisu

BDR Mikroneulaus

Mesoterapia

Uusi iho 5 päivässä.
Biologinen ihon hionta. Akne, arvet, juonteet /
rypyt, pigmenttimuutokset.
Green Peel 60min 129€
Green Peel jälkihoito 60min 79€
Ennennäkemättömät tulokset ikääntyvän ja
auringon vaurioittaman ihon kunnostuksessa.
Täysin kivuton orvaskedon lävistäminen.
Sopii kaikille ihotyypeille.

60min 3D-lanka 20€ (ovh. 38€)
Erikoislangat 50€/kpl (ovh. 78€) 130€

30-60min 40-60€

kutuksilta. Tasoittaa, kirkastaa ja saa ihon
heijastamaan kauniisti valoa.
60min 69€, 90min 89€

Nuorentaa kasvoja, poistaa sekä
pinnallisempia että syvempiä ryppyjä.
• nasolabial juonteet
• suu-/silmänympärysjuonteet
• poskien/leuka-alueen kohotus
• otsan juonteet
• kasvojen ovaalin kohotus
• kaula/dekolteealueen muutokset
Hoito sis.puudutuksen. Esim. alakasvojen kohotus noin 14 lankaa.

Kasvolymfa

LHE VALOI MPULS SI

60min 65€

Ultrasound Special ultraääni ihonpuhdistus

JALKAHO I DO T

Kuorinta, höyrytys, ihonpuhdistus, rauhoittava hoitonaamio ja kotihoitotuotteet.

TO TAL BE AUTY
BO DY

IH ON PU H DISTU KSET
EXPRESS - KASVOHOIDOT

Hoidot yhdistettävissä muihin hoitohin

Mekaaninen ihonpuhdistus

Valokeilassa jalat
Aromaattinen hemmottelu jalkahoito.
Täydellisen hoitava refleksiterapia -hieronta
jaloillesi. Lievittää stressiä ja antaa energiaa
koko kehollesi. Täydellinen Day Spa -pedi
kyyri tekee jaloistasi pehmeät, kauniit ja
virkistyneet.
90min 80€

Glykolihappokuorinta

Kemiallinen happokuorinta. Stimuloi ihon
uudistumista ilman voimakasta hilseilyä.
Sileämpi iho, väri kirkastuu. Pinnalliset
pigmenttimuutokset vaalenevat ja juonteet
madaltuvat. Ei toipumisia!
• Juonteisiin, ryppyihin
• iho-ongelmien hoitoon • puhdistaa
• kosteuspitoisuus paranee.
60min 119€

Maitohappokuorinta

Kemiallinen happokuorinta KUIVALLE ja
HERKÄLLE iholle! On ihmissolujen luonnollinen komponentti, mikä tekee siitä erityisen turvallisen ja vähemmän allergisoivan
kuiva- ja herkkäihoisille.
60min 119€

LHE-karvanpoisto

Sääret / Reidet / Käsivarret 150€
Ylähuuli / leuka 50€
Bikinirajat / Kainalot 90€
Brasilialainen 100€

LHE Aknen hoito

Medikaalinen mikroneulaus

Otsa 65€
Koko kasvot 150€

LHE Couperosa, Pigmenttiläiskät, Juonteet
50-150€

Feet Up! -perusjalkahoito

Calluspeeling jalkahoito

Jalkakylpy, kynsien leikkaaminen,,
kynsinauhojen siistiminen, kovettumien
ja känsien hoito ja lyhyt hieronta.
60min 65€ + Lakkaus (lakka mukaan) 15€

Geelilakkaus -jalkahoito

Kestolakkaus, jalkakylpy sekä varpaankynsien
hoito. 60min 65€

60min 68€

30min 40€

Vaikuttaa myönteisesti stressioireisiin: pään,
niskahartiaseudun ja kasvojen alueen säryt,
verenpaine, sydänoireet, hikoilu, vapina,
lämpöily, toistuvat tulehdukset, flunssat,
masentuneisuus jne.
30min 42€, 60min 65€

Yksittäinen impulssi 20€

60min 68€
Selän jännitykset rentouttava hieronta tuo
maksimaalisen tehon lyhyessä ajassa. Voidaan
liittää myös muiden hoitojen kanssa.

Intialainen päähieronta

Posket 79€
Leuka 58€

Signature

Signature

Yksi tehokkain ihon laatua parantavista,
kosteuttavista ja vanhemismuutosten hidastavista menetelmistä. Neulallinen mikroinjektiohoito jossa vaikuttavat aineet
(vitamiineja, hyaluronihappoa, aminohappoja, hivenaineita, antioksidantteja,
koentyymejä), injektoidaan suoraan syvälle
ihoon, dermikseen. Sis. puudutus.
75min, Kasvot 250€
Kasvot ja kaula 350€

+ hyaluronihappo. Parantaa ihon rakennetta, vähentää ryppyjä ja auringonsäteiden
vaurioita, vähentää arpien näkyvyyttä.
Parantaa vitamiinien ja lääkeliuosten imeytymistä ihoon ja aktivoi uutta kollageeni
synteesiä vaurioittamatta. Yhdistämme
hoitoon Mesoterapian injektioissa käytetyn
Lämpöneulaus
Hyaluronihapon maksimoidaksemme tuloksen.
Hyvästi näkyvät pintaverisuonet! LämpöneuKasvot 200€.
laus edustaa uusinta tekniikkaa couperosan,
Medikaalinen mikroneulausrulla + 90€
hiusverisuonten, teleangiektasioiden, vartalon (yksi rulla kestää 6 hoitoa)
luutasuonien sekä punaisten pistemäisten
verisuonien poistossa.
Ihon täyteaineet ulkonäön täydentäjinä.
Princess© pitkäkestoinen hyaluroni30min 95€
happoinjektio 360€, lisäruisku hoidon
yhteydessä +175€ sis.puudutuksen.

Day dreamer

Unenomainen hoito tuudittaa kohti päivä
unen keveää oloa. Kevyt, keinutteleva var
talohieronta rentouttaa kokonaisvaltaisesti.
Hoito ravitsee, pehmittää ja hemmottelee
kehoa ja mieltä. Erinomainen myös raskaana
oleville.

Tehovalkaisu LED-laservalon avulla 2-9
asteen vaalennus yhdellä kerralla.
Peroksiditon valkaisu on 100% turvallinen,
kivuton ja ei sivuvaikutuksia!
Teho Laser Valkaisuhoito 60min 189€

Koko vartalon rentouttava vartalohieronta.
Jojoba hierontaöljyn Sitruunan, Mustapippurin
ja Ylang Ylangin eteeriset öljyt rentouttavat
tehokkaasti lihasjännityksiä ja hoidon päättävä
ylellinen Nourishing Satin Oil -vartalonektari
jättää ihon satiinin pehmeäksi.

- ennennäkemätön pehmeys
Poistaa sarveistumat ja kovettumat AHAhapoilla ja erityisinstrumenteilla.
Myös diabeetikoille!
Calluspeeling -jalkahoito 30min 50€
Calluspeeling- jalkahoito sekä
varpaankynsien hoito 60min 65€
Calluspeeling -jalkahoito, varpaankynsien hoito sekä hieronta 75min 80€

Signature

Kokonaisvaltaisesti, täydellisen rentouttava
hieronta vartalolle. Hieronnassa yhdistyy
Signature 60min vartalohieronta
sekä 30min kasvohieronta upeaksi
hoitokokonaisuudeksi. Darphin Deep
Massage -kasvohieronta kohottaa
kasvojen piirteet. Kokonaisvaltainen hoito
rentouttaa ja jättää vartalon ihon satiinin
pehmeäksi, samanaikaisesti kasvojen
piirteet kiinteytyvät ja kaunistuvat.
90min 89€

