Hius ja kauneudenhoitolan PALVELUHINNASTO 1.8.2018 alkaen sis. 24% alv.
Hinnat hiuksien pituuden mukaan:
Lyhyet >
leukalinjaan asti ylettyvät hiukset
Puolipitkät> hartioille ylettyvät hiukset
Pitkät >
hartioilta lapaluihin ylettyvät hiukset
Erikoispitkät > lapaluista alaspäin pitenevät hiukset
HIUSTENPESU, ei sis. viimeistelytuotteita tai kampausta
Pesu ja pikahoito

3€

HIUSTENHOIDOT, sis. viimeistelytuotteet ja kampauksen

Lyhyet
Puolipitkät
Erikoispitkät
BC Fibre Clinix erikoishoitokokonaisuus
BC Fibre Clinix erikoishoitokokonaisuus lisäpalveluna

12€
16€
18€
20€
10€

HIUSTENLEIKKAUKSET, sis. hiustenpesun, viimeistelyt ja kampauksen
Lasten hiustenleikkaus
Naisten/miesten hiustenleikkaus
Konetyö, siistiminen, otsis

9€ - 11€
13€ - 17€
7€ - 9€

PERMANENTTIKÄSITTELYT, sis. viimeistelyt ja kampauksen

Lyhyt
Pitkät
Erikoispitkät tai paksut puolip.
Max neljännes hiuksista, osak.

36€ - 44€
44€ - 54€
54€ - 67€
28€ - 37€

VÄRJÄYKSET, sis. viimeistelyt. ja kampauksen

Lyhyt
Puolipitkä
Pitkät tai paksut puolip.
Erikoispitkät
Tyvivärjäys max 1,5cm
tai yksittäiset palkkiraidat
1-3 kpl
Huom. ainekulutus
Raidat, lyhyet
puolipitkät
pitkät

29€ - 37€
36€ - 45€
41€ - 51€
50€ - 61€
30€

27€ - 34€
32€ - 38€
41€ - 46€

erikoispitkät

51€ - 57€

Värjäyksen lisäkäsittelyistä veloitetaan erikseen:
Suoravärit (värilliset hoidot, vaahtovärit tms.) koko päähän ja fibreplex käsittelyt
Lyhyt

15€ - 19€

Puolipitkä
Pitkät/paksut

19€ - 23€
22€ - 25€

Pigmentointi tai purkupesu / KERTA
Lyhyt
Puolipitkä
Pitkät tai paksut puolip.

6€ - 7€
7€ - 8€
8€ - 9€

Värinpoisto vaalennusjauheella / KERTA (hapanpoistoaineella + 30%)
Lyhyt
Puolipitkä
Pitkät tai paksut puolip.
Erikoispitkät

13€ - 15€
15€ - 17€
17€ - 20€
20€ - 25€

RIPSET JA KULMAT
Ripsien ja kulmien värjäys
Ripsien tai kulmien värjäys
Kulmien muotoilu

12€
9€
5€

KAMPAUKSET sis. pesun ja pikahoidon
Lyhyet ja pitkät

10€

PARTAKÄSITTELYT
Muotoilu, ajo ja värjäys

3€

EHOSTUS
Päivä, ilta ja juhla

10€

KYNSIKÄSITTELYT
Manikyyri; kynsien muotoilu ja lakkaus
Manikyyri parafiinihoidolla
Parafiinihoito (ei kynsiä)
Kestolakkaus
Kestolakkauksen poisto
Kestolakkauksen poisto ja lakkaus

12€
21€
12€
20€
10€
28€

TUNTIVELOITUSTYÖT: pidennykset: ei sisällä materiaaleja/tuotteita
Hiustenpidennykset/poistot, rastat yms.
13€ / 1h / opiskelija

HOITOLAN HINNASTO
Huomioithan, että teemme hoidot opiskelijatöinä, joten varaa aikaa riittävästi. Hoitoaikojen
peruutukset viimeistään edellisenä päivänä. Hoitomme sopivat kaikille.

Jaloille:
Jos jalkojen ihossa ja/tai kynsissä on tulehdus tai sinulla on jokin jalkojenhoidossa
huomioitava terveydentilamuutos tai lääkehoito, ilmoitathan siitä ajanvarauksen
yhteydessä. Tarvittaessa ohjaamme sinut asiantuntijalle (jalkahoitajalle, jalkaterapeutille tai
lääkäriin).
Kevyt jalkahoito
Sis. jalkojen ja säärten kuorinta, hieronta ja naamio.
Perusjalkahoito
Sis. analyysi, hoitosuunnitelma, kylvetys, kynsien-,
kynsinauhojen- ja ihon hoito sekä kotihoito-ohjeet.
Perusjalkahoito hieronnalla.
Lakkaus jalkahoidon yhteydessä, valitse uusi lakka, saat sen
mukaasi.
SPA-jalkahoito
Sis. perusjalkahoidon lisäksi säärten kuorinnan ja naamion.
Jalkojen osahoito; kynsien lyhennys/ohennus, känsien poisto
jne.

25€
35€

40€
5€
45€
15€

Käsille:
Manikyyri
Sis.kynsien muotoonviilauksen ja lakkauksen (sis. lakan)

16€

Kevyt käsihoito sis. käsien kuorinta, hieronta ja naamio.
Peruskäsihoito
Sis. analyysi, hoitosuunnitelma, kylvetys, kynsien-,
kynsinauhojen-ja ihon hoito sekä kotihoito-ohjeet.
Lakkaus käsihoidon yhteydessä, valitse uusi lakka, saat sen
mukaasi.
Parafiinihaude käsihoidon yhteydessä
(Ei suositella kynsien lakkauksen kanssa samalle
hoitokerralle).
Peruskäsihoito toisen hoidon yhteydessä

18€
25€
5€
10€
15€

Kasvoille
Käytämme hoidoissamme kotimaista EkoPharma- tuotesarjaa, josta löytyy jokaiselle ihotyypille
sopiva, myös hajusteeton vaihtoehto.

Kulmien muotoilu
Kulmien tai ripsien värjäys
Ripsien ja kulmien värjäys
Ripsien ja kulmien värjäys hoidon yhteydessä
kulmien muotoilu sisältyy hintaan
kasvohieronta
Sis. alkupuhdistuksen, hieronnan ja hoitovoiteen
Ihonpuhdistus, mekaaninen
Sis. ihoanalyysin, hoitosuunnitelman, alkupuhdistuksen,
kulmien siistimisen, kuorinnan, lämpökäsittelyn,
epäpuhtauksien poistamisen, naamion, hoitovoiteen sekä
kotihoito-ohjeet. Sarjahoidot noin kahden viikon välein.
Ihonpuhdistus, laitteella
Sis. ihoanalyysin, hoitosuunnitelman, alkupuhdistuksen,
kulmien siistimisen, laitepuhdistuksen (ultra, timantti,
mikrovirta), epäpuhtauksien poistamisen, naamion,
hoitovoiteen sekä kotihoito-ohjeet. Sarjahoidot noin kahden
viikon välein.
Peruskasvohoito
Sis. ihoanalyysin, hoitosuunnitelman, alkupuhdistuksen,
kulmien siistimisen, kuorinnan, lämpökäsittelyn,
epäpuhtauksien poistamisen, hieronnan, naamion,
hoitovoiteen sekä kotihoito-ohjeet.
Laitehoito kasvoille ikääntymisen merkkien hoitamiseen
Sis. ihoanalyysin, hoidon ja sarjahoidon suunnittelun,
alkupuhdistuksen, kulmien siistimisen, laitekäsittelyn (mm.
stimulaatiovirta, elektroporaatio, radiofrekvenssi, ultraääni),
seerumin, hoitovoiteen sekä kotihoito-ohjeet. Sarjahoitona
ensimmäiset kolme kertaa kerran viikossa, seuraavat kolme
hoitokertaa joka toinen viikko, ja viimeinen siitä 3-4 viikon
päähän.
Peruskasvohoito laitekäsittelyllä
Sis. ihoanalyysin, hoitosuunnitelman, alkupuhdistuksen,
kulmien siistimisen, (kuorinnan), lämpökäsittelyn,
epäpuhtauksien poistamisen, laitekäsittelyn, hieronnan,
naamion, hoitovoiteen sekä kotihoito-ohjeet.

6€
9€
15€
10€
17€
35€ / 6x sarjahinta 175€

39€ / 6 x sarjahinta 195€

40€

49€

49€

Hemmottelupaketit
Patruunin/Mamsellin hemmotteluhoito;
jalka- ja käsihoito hieronnalla
Sofia-neidon hemmotteluhoito;
kasvohoito hieronnalla ja parafiinikäsihoito
Langin herran/rouvan hemmotteluhoito;
kasvo- käsi- ja jalkahoito hieronnalla

55€
59€
79€

Depilaatiohinnasto
Ylähuuli
Leuka
Kasvot

5€
10€
15€

Kainalot
Käsivarret
Bikini
Sääret / reidet
Sääret + reidet
Selkä / rinta
Selkä + rinta
Vatsa
Tervetuloa Hemmoteltavaksemme!

17€
17€
20€
23€
33€
23€
33€
20€

