189€

Ultrasound Face Lift

Ultraääni kasvolift kasvoille ja kaulalle. Hyvä myös ruusufinnin hoitoon.
1 x 62€, 5 x 255€

TaKe Ten

Kasvojen kuntoutus- (kasvohermonhalvaus, kasvohalvaus) ja kohotushoito.

1 x 55€
10 x 550€ + yksi hoitokerta veloituksetta

Ultrasound Body Lift

Hajottaa selluliittia, edistää rasvan
palamista ja rasvasolun pienentymistä. Vilkastuttaa aineenvaihduntaa.
Kevyempi ja sileämpi olotila jo

Brow Lift- Kulmakarvojen
laminointi
(sis. kestoväri ja muotoilu) 65€

Ripsien kestotaivutus
(sis kestoväri) 75€

Ripsien ja kulmien kestoväri
ja muotoilu
30€

Kulmien värjäys ja muotoilu
25€

Brasilialainen (naisten)
Brasilialainen -huolto
Kainalot
Bikinilinja
Sääret
Reidet
Käsivarret
Selkä
Ylähuuli
Kasvot (nainen)

60€
50€
30€
40€
45€
45€
30€
45€
20€
30€

Kolmen tai useamman
alueen sokerointi samalla
hoitokerralla -20%

yhdellä hoitokerralla. Sarjahoidolla näkyviä ja pysyviä tuloksia.
Mahdollista vaikuttaa jopa 9 cm
syvyyteen asti. Hoito-ohjelmat
räätälöidään henkilökohtaisen
tarpeen mukaan.

Ilves-Paino Oy, HML

Uusi nopea ja pysyvä VEITSETÖN
kasvojenkohotus. Lääketieteellisesti
tutkittu ja kehitetty.
Patentoitu hoitomenetelmä. Rypyille
ja juonteille otsassa, huulissa sekä
silmien alueella. Roikkuville poskille,
kaksoisleualle, turvonneille silmänalusille ja silmäpusseille.

1 x 64€, 5 x 265€

Suihkurusketus
Koko vartalo
Kasvot ja Decolte

30€
15€

Korvien Rei´itykset
sis. korut

19€ /kpl, 28€ /2 kpl

TÄYDENNÄ KASV OH OITOSI

Tehovalkaisu LED-laservalon avulla
2-9 asteen vaalennus yhdellä kerralla.
Peroksiditon valkaisu on 100% turvallinen, kivuton ja ei sivuvaikutuksia.

SOKEROIN TI

KESTOVÄRI, KESTOTAIVUTUS
JA LAMINOINTI

ERIK OISHOID OT /
-K ÄSITTELYT

Laser hampaiden valkaisu

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)

- JADE Art Stone kivi-		
hieronta.
Mineralisoiva hoitokivi
virkistää ja viimeistelee 		
kasvohoitosi 		
+15€

Hinnasto
Esteettiset käsittelyt ja
kauneudenhoito ammattitaidolla
yli 20 vuotta

Peruuttamattomista ajoista veloitamme täyden hoitohinnan. Peruutukset tehtävä viimeistään vuorokausi
ennen varattua hoitoaikaa. KauneusAsema pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin 2022.

KANTA-ASIAKASKORTTI hoitoihin, joka 6. normaalihintainen hoito ilmaiseksi.
ETUKORTTI hoitotuotteisiin.
KAUNEUSPASSIT edulliset sarjahoidot.
LAHJAKORTIT myös postitse tai sähköisenä.
MAKSUVAIHTOEHDOT: yleisimmät maksukortit, laskutus, osamaksu ja käteinen.

Martinpolku 2 A, 01620 Vantaa
Puh. 050 544 1644
info@kauneusasema.fi
www.kauneusasema.fi

050 544 1644
Martinpolku 2 A
01620 Vantaa
www.kauneusasema.fi
info@kauneusasema.fi

Erikoislangat 50€ (ovh. 78€) *
Erikoisväkälangat 150€ (ovh. 250€) *
Vaativaan kohotukseen/kiristykseen

Revolax® täyteainehoidot
Revolax Deep, Revolax Fine,
Revolax SUB-Q
1ml 295€ (ovh 365€) *
Lisäruisku +175€

Sisthaema Hevo-T

5 PISTEEN KOHOTUS
Volyymia ja syväkosteutus
Kasvot ja kaula 450€
2. hoitokerran sarjahoito tai samaan
aikaan kasvot ja kaula 800€

Juvéderm® täyteainehoidot
Juvederm Volift 1ml, Juvederm
Volbella 1ml 419€, 2ml 779€
Juvéderm Voluma 1 ml 449€,
2ml 799€

Juvederm Volite
syväkosteutus

Parantaa ihon kosteutta jopa 9kk
ajan. Kasvoille, kaulalle, dekolteelle
ja käsille:
• Kimmoisuuden lisäämiseksi
• Ohuiden juonteiden häivyttämiseksi
• Ihon kosteuttamiseksi
• Ihon silottamiseksi

* voimassa toistaiseksi

1ml 399€, 2ml 699€

Ultraääni ihonpuhdistus

Glykolihappokuorinta

Kivuton ihonpuhdistus ääniaalloilla,
ihoa rauhoittava, syväkosteuttava,
solutoimintaa aktivoiva MIKROHIERONTA yksilöllisellä seerumilla,
hoitonaamio ja kotihoitotuotteet.

IHONHOIT O

2. hoitokerran sarjahoito tai samaan
aikaan kasvot ja kaula
720€ (ovh. 800€) *voimassa toistaiseksi

1h 70€

Mikrohionta

Entsymaattinen kuorinta, mikrohion
ta, naamio, tehoseerumit ja hoitovoide. Intensiivinen hoito kirkastaa
ja tasoittaa ihon. Tasoittaa ryppyjä
ja juonteita sekä voidaan vaalentaa
myös maksaläiskiä. Rauhoittaa aknea
ja tasoittaa aknearpia.
70€

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

Lämpöneulaus edustaa uusinta
tekniikkaa couperosan, hiusverisuonten, teleangiektasioiden, vartalon luutasuonien sekä punaisten
pistemäisten verisuonien poistossa.
95€

Medikaalinen mesoterapia
Saypha, Ejal 40 Bio-Revitalizing

Yksi tehokkain ihon laatua
parantavista, kosteuttavista ja
vanhemismuutosten hidastavista
menetelmistä.
Injektiohoito jossa vaikuttavat
aineet (vitamiineja, hyaluronihappoa, aminohappoja, hivenaineita,
antioksidantteja, koentyymejä),
injektoidaan suoraan syvälle ihoon,
dermikseen. Sis. puudutus.
Alkaen 159€

Mikroneulaushoito Bdr

Suoritamme hoidot edistyksellistä
teknologiaa omaavalla ja palkitulla
Bdr mikroneulauslaitteella.
Ikääntyvän ja auringon vaurioittaman ihon kunnostuksessa. Täysin
kivuton orvaskedon lävistäminen.
Sopii kaikille ihotyypeille.

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

LHE VALO IMP ULSSI

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

Sääret / Reidet / Käsivarret
Ylähuuli / leuka
Bikinirajat / Kainalot
Brasilialainen

LHE Aknen hoito
Posket
Leuka
Otsa
Koko kasvot

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€

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

Uusi iho 5 päivässä. Biologinen
ihon hionta. Akne, arvet, juonteet/
rypyt, pigmenttimuutokset.
Green Peel 60min 129€
Green Peel jälkihoito 60min 79€

150€
50€
90€
100€
79€
58€
65€
150€

LHE Couperosa, Pigmenttiläiskät, Juonteet
50-150€
Yksittäinen impulssi 20€

Sensitive to sublime

Rauhoittava ja rentouttava
herkän ihon kasvohoito.
30min 40€

Taylor made hydration/
HYDRASKIN

Intensiivisesti syväkosteuttava
kaikille ihotyypeille.
30min 40€

Perfectly radiant/
MELAPERFECT

Epätasaiselle ja pigmentoituneelle
iholle.
30min 40€

Pure balancing

Täydellisesti tasapainottava
epäpuhtaalle, huonosti toimivalle
iholle.
30min 40€

Perfectly radiant Lumiere
Kirkastava ja ihon heleyttävä,
väsymyksen merkit poistava.
30min 40€

supistaa ihohuokoset ja kaunistaa ihon
nuoruutta hehkuvaksi.
60min 78€, 90min 98€

Exquisite at any age/
EXQUISÂGE

Raikasta elinvoimaa, ikää
kunnioittaen. 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.

Kiinteyttää ja korjaa täsmävaikutteisesti iän tuomia näkyviä ikääntymisen merkkejä. Palauttaa ihon
kiinteyden ja nuorekkuuden. Pehmittää ja silottaa juonteet. Tekee
ihosta täyteläisen, sileän ja kiinteän.
60min 78€, 90min 98€

JADE Art Stone Lifting

Kiinteyttävä ja elvyttävä Lifting kasvohoito jossa hoitotulokset näkyvät
välittömästi. Kiinteyttä syvätehoisesti ja iho herää uuteen hehkuun.
Huipputehokkaat hoitotuotteet
ja kasvolihaksia kohottava Deep
Massage- hieronta täydentää JADE
Art Stone kivihieronta. Mineralisoiva
hoitokivi virkistää ja viimeistelee
hoitonautinnon.
90min 109€

Ikääntymisen ensimerkkejä häivyttävä,
ihoa heleyttävä ja raikastava
kasvohoito. Tasapainottaa ihon
epäpuhtaudet kirkastaen ihoa.
Pehmentää rypyt ja juonteet,

60min 78€, 90min 98€

Sensitive to sublime

Perfectly radiant Lumiere

60min 69€, 90min 89€

60min 69€, 90min 89€

60min 69€, 90min 89€

Perfectly radiant/
MELAPERFECT

Darphin EXCLUSIVE
Aroma Tasting

Schrammek Green Peel

Maitohappokuorinta

LHE-karvanpoisto

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

Kasvot ja kaula 139€

119€

LHE Valoimpulssi

EXPRESS - KASVOHOIDOT

3D langat 20€ (ovh. 38€) *

5 PISTEEN KOHOTUS
Syväkosteutus kasvot tai kaula
399€ (ovh. 420€) *voimassa toistaiseksi

Hoidot yhdistettävissä muihin hoitohin

MEDIK AA LISET HOID OT

Kasvojen piirteiden kohottamiseen ja
ihon kiinteyttämiseen.

Lämpöneulaus

Profhilo®

ES SE NTIAL NEEDS

Mesolangat

EXPERT & ANTI-A G E
KASVOHOID OT

CE-hyväksytyt mesolangat, fillerit ja mesoterapia. Lukuisia vaihtoehtoja eri tarpeisiin ja ongelmiin kasvoista vartalolle. Puudutus sisältyy hintaan.

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.

Taylor made hydration/
HYDRASKIN

Syvätehoisesti ja pitkäkestoisesti
kosteuttava hoito kaikille ihotyypeille.
Poistaa välittömästi kuivuudesta
johtuvaa kiristävää ja karheaa
tunnetta iholla. Heleyttää sameaa
ihoa. Hoitaa ihon uskomattoman
pehmeäksi, joustavaksi ja miellyttävän
raikkaaksi.
60min 69€, 90min 89€

Exquisite at any age/
PREDERMINE

Syvätehoisesti juonteita ja ryppyjä
silottava ja tasoittava kasvohoito.

Poistaa väsymyksen merkit ja
palauttaa ihon hehkeän värin.
Täydentää ihon vitamiinivarastoja ja
lataa iholle pitkäkestoista energiaa.
Hedelmäisen raikas hoito tuo iholle
välitöntä hehkua ja hyvinvointia.

Kirkastava kasvohoito harmaalle,
epätasaiselle ja pigmentoituneelle
iholle. Hoito kuorii, kirkastaa ja
mikronisoi jo olemssa olevaa
pigmenttiä tasoittaen ihon väriä.
Vaalentaa ihoa ja suojaa ihon valon
haitallisilta vaikutuksilta. Tasoittaa,
kirkastaa ja saa ihon heijastamaan
kauniisti valoa.
60min 69€, 90min 89€

Pure balancing facial

Epäpuhtaalle, väsyneelle ja
huonosti toimivalle iholle.
Hoito syväpuhdistaa ihon,
tasapainottaa, kosteuttaa ja
kirkastaa. Tuloksena puhdas,
raikas ja mattapintainen iho.

Hoitovaikutus on syvätehoinen
ja välitön - aromaterapia on
kasvohoidon voima ja lumous.
Poistaa iholta stressin, kiireen
ja unenpuutteen sekä ulkoisten
ärsykkeiden haittavaikutukset.
Kirkastaa, tasapainottaa
ja rentouttaa ihon sekä mielen.
60min 69€

