Hoitola Ruusu Hinnasto
Palveluiden ja hintojen muutokset mahdollisia.
Kaikki hinnat sis. ALV 24 %

Exuviance-kasvohoidot:
Luxus kasvohoito (sis. kuorinnan, naamion, epäpuhtauksien poiston, pitkän hieronnan,
naamion) 95 €
Kultanaamiohoito pitkällä hieronnalla (sis. kuorinnan, decolten, hartioiden, kaulan ja
kasvojen hieronnan, kultanaamion) 68 €
Kultanaamiohoito lyhyellä hieronnalla (sis. kuorinnan, kaulan ja kasvojen hieronnan,
kultanaamion) 60 €
Teho Fresh-Up (sis. kuorinnan ja naamion) 52 €
Syväpuhdistavahoito alk. 58 € (hinta määräytyy hoidossa käytettävän ajan ja viimeisen
naamion mukaan)
Syväpuhdistavahoito elvyttävällä hieronnalla alk. 72 € (sis. kuorinnan, huokosia huuhtelevan
naamion, syväpuhdistuksen ja ihotyypinmukaisen naamion)
Lopullinen hinta määräytyy hoidossa käytettävän ajan ja viimeisen naamion perusteella.

Jokainen kasvohoitokäynti sis. ihoanalyysin sekä suosituksen kotihoitoon.

Jalkahoidot:
Perusjalkahoito 52 €
Täydellinen jalkahoito 55 € (sis. edellisen lisäksi lakkauksen)
Hemmottelu jalkahoito 65 € (sis. erikoiskahvin/kaakaon/teen)

Ripset ja kulmat:
Ripsipermanentti 40 € (kesto n. 2kk)
Ripsipermanentti 55 € (sis. ripsien värjäyksen)
Microblading 250 € (sis. suunnittelun sekä kaksi käyntikertaa)
Microblading-kulmien vahvistukset alk. 100 €
Kulmien muotoilu vahalla tai sokerilla + värjäys 21 €

Sokeroinnit:
Kainalot alk. 18 €
Bikinin rajaus alk. 20 €
Brassaus /osa brassaus alk. 40 €
Huuli 15 €
Huuli ja leuan alue 24 € (hoidon yhteydessä 20 €)
Lopullinen hinta määrittyy sokerointiin käytetyn ajan mukaan.

Käsihoidot:
Manikyyri 48 €
Pikamanikyyri 30 €

Meikit:
Päivämeikki 40 €
Päivämeikki kasvohoidon yhteydessä 32 €
Juhlameikki 48 € (mahdollisuus lisätä irtoripsiä)
Juhlameikki + koemeikki 90 €

Bio Sculpture -geelaukset:
Oman kynnen geelivahvistus luonnollinen 60 €
Oman kynnen geelivahvistus ranskalainen/värillinen/glitter 65 €
Edellä mainittu runsaalla koristelulla esim. Swarowskin strassit alk. 68 €

Rakennekynnet silkillä luonnollinen 98 €
Rakennekynnet silkillä ranskalainen/värillinen/glitter alk. 110 €

Bio Sculpture geelauksien huolto 68 € - 90 € (hinta sis. edellisen BS-geelin poiston)

BS-geelin poisto sis. pikamanikyyrin kirkkaalla lakalla 30 €
BS-geelin poisto sis. pikamanikyyrin värilakalla 38 €

Varpaankynsien geelaus yksinkertaisella koristelulla 60 €
Varpaankynsien geelaus runsaalla koristelulla alk. 65 €
Perusjalkahoito ja geelaus yksinkertaisella koristelulla 96 €
Perusjalkahoito ja geelaus runsaalla koristelulla 106 €
BS-geelin poisto jalkahoidon yhteydessä alk. 10 €

