
NÄOHOOLDUSED
VANEMKOSMEETIK KÜLLIKE

TASAKAALUSTAVAD – PUHASTAVAD
EUR

NÄOPUHASTUS SOS MEHAANILINE kuni 18 a. noorukitele (1 tund)
Puhastav hooldus greibi ekstraktiga. Hoolduse käigus aurutatakse, puhastatakse,
kooritakse nahka ning teostatakse mehaaniline puhastus. Puhastuse järgselt
kantakse naha rahustamiseks ja põletike raviks spetsiaalsed hooldustooted.

27.00

NÄOPUHASTUS (1 tund)
Tasakaalustab rasunäärmete tööd, aitab kaasa komedoonide kadumisele, puhastab
ja rahustab nahka. Mask valitakse lähtuvalt naha vajadusest:

35.00

NÄOPUHASTUS mineraaliderikka maskiga (1 tund)
Niisutavate, toitvate ja toniseerivate koostisosadega looduslikel mereekstraktidel
põhinev nahahooldus, mis stimuleerib, ergutab ja taastab naha energiat, vitaalsust,
jumet ja heaolu. Hooldus sobib kõikidele nahatüüpidele.

38.00

NÄOPUHASTUS ultraheliga + savipõhjaline mask (1 tund) 40.00

NÄOPUHASTUS ultraheliga + mineraalidega niisutav, elustav mask (1 tund) 46.00

SÄRA JA TOONUST ANDVAD

NÄO ja KAELA MASSAAŽ. Mask  valitakse lähtuvalt naha vajadusest: 32.00

SÜGAVALT NIISUTAV HOOLDUS (1 tund)
Nahka niisutav hooldus hüaluroonhappega, mis sisaldab massaaži ja maski. Sobib
kõikidele nahatüüpidele ja vanustele.

37.00

TOONISEERIV JA VÄRSKENDAV HEAOLUHOOLDUS (1 tund)
Meremineraalidega rikastatud hooldus näo värskendamiseks ja elustamiseks. Sobib
kõikidele nahatüüpidele ja vanustele. Sobib ideaalselt ka peale päikesepõletust,
kuna on jahutava ja rahustava toimega.

37.00

NAHKA UUENDAV HOOLDUS  (1 tund)
Hoolduse käigus toimub naha keemiline koorimine ja uuendamine, mille tulemusel
pleegitatakse pigment ja saavutatakse ühtlane jume.

49,00

TERAAPILISED HOOLDUSED 1(tund)
Niisutav, toniseeriv või sära andev hooldus kõikidele naha klassifikatsioonidele.Hooldus
annab kohese tulemuse ja kohandatakse vastavalt kliendi vajadustele.

38,00

THERMAL DETOX PEEL
Kiire (30 min.) kooriv aktiiv-söemaski hooldus, mis puhastab naha liigsest rasust, ahendab
poore, silub kortse ning annab nahale ühtlasema jume.
Sobib kiireks hoolduseks kõigile naha klassifikatsioonidele.

25,00



NOORENDAVAD EUR

TAASNOORENDAV HOOLDUS KOLLAGEENIGA (1 tund)
Kasutatakse kortsuvastase hooldusena kõikidele näokontuuridele (silmad,
suuümbrus, miimilised kortsud. Kortsupõhja tõstev mask vannitab nahka, rikastab
kollageeniga ja on suurepärase rahustava toimega. Väga kiirelt saavutatav tulemus
on silmaga nähtav juba peale esimest hooldust. Võib kasutada alates esimeste
vananemistundemärkide tekkimisel alates 25+ kõigile nahatüüpidele.

45.00

PINGULDAV JA LÕÕGASTAV HOOLDUS DEFI-LIFT (1 tund)
Intensiivselt pinguldav ja lõõgastav hooldus. Vähendab kortse ja alandab turseid.
Tulemuseks suurepärane pinguldav efekt ning särav näonahk. Hoolduse käigus
antakse lihastele toonust, töödeldes neid 2 silikoonist spiraalpulgaga.

47.00

KORTSUDEVASTANE TOITEV HOOLDUS MELATOGENINIGA (1 tund)
Vananemisvastane hooldus mille sihtgrupiks on naised ja mehed vanuses alates
30+. Sobib kõikidele nahatüüpidele. Võimsad märkimisväärsed tulemused, mis on
nähtavad juba peale esimest hooldust: peened jooned ja kortsud on silutud, nahk on
säravam ja pringim ning nägu on silmnähtavalt noorenenud.

48.00

VANANEMISVASTANE TÕSTEV JA PINGULDAV AGE BENEFIT (1 tund)
Vananemisvastane hooldus võitlemaks naha lõtvumise ja kortsude vastu. Teostatakse
eksklusiivse „rätsepatööna“ sidumistehnika abil. Sobib vanusele alates 35+.

48.00

SUPREEM NAHKA SILUV HOOLDUS (1t 15 min)
Täiuslikult pinguldav ja kortsude silumisele suunatud hooldus vanuses 35+.
Hoolduse käigus trimmitakse, tõstetakse, toniseeritakse nahka ning tugevdatakse
näolihaseid. Teostatakse 20-minutiline massaaž. Tulemuseks on siledam,
pinguldunud nahk ja säravam jume.

60.00

15% BIOAKTIIVNE TAASNOORENDAV HOOLDUS
Aktiivne nahka taasnoorendav hooldus.Võimaldab parandada päikese poolt
põhjustatud naha kahjustusi ning tänu uudsetele koostisainetele ja tehnoloogiale
parandab ka naha elastsust, toonust ja struktuuri.Hooldust on soovitatav läbida
kuurina 6-12 korda,kord nädalas või iga kahe nädala tagant.

50,00

SILMAHOOLDUS (30 min)
Silmaümbrust siluv ja värskendav hooldus, mis sisaldab seerumit, massaaži ning
puhta kollageeniga immutatuid silmapatju / maski.

26.00

KAELA- ja DEKOLTEEHOOLDUS (30 min)
Kaela pinguldav ja trimmiv hooldus, kus kasutatakse seerumit, teostatakse massaaži
ning tehakse kollageeni- või hormomaski.

27.00

NÄO ja KAELA MASSAAŽ ilma maskita (30 min) 22.00

Hooldustel kasutatakse Gatineau ja Nimue tooteid



KEHAHOOLDUSED

SELJA PUHASTUS + SAVIPÕHJALINE MASK (1 tund)
Hoolduse käigus puhastatakse, aurutatakse, kooritakse, tehakse mehaaniline
puhastus ning kantakse nahale spetsiaalsed hooldustooted.

35.00

SELJA PUHASTUS ultraheliga + SAVIPÕHJALINE MASK (1 tund) 40.00
SELJA JA KAELA MASSAAŽ (30 min)
Efektiivne selja ja õlavöötme pingetest vabastamine ning lõõgastamine.

25.00

TÄIUSLIKULT LÕÕGASTAV KEHAHOOLDUS VITAL FEELING (1 tund)
Hoolduse käigus teostatakse soojendav ning lõõgastav massaaž aroomiõliga, et
vähendada lihaspingeid, toita nahka ning rahustada keha ja vaimu.

45.00

MANIKÜÜR Küünte ja küünenahkade hooldus, kätemassaaž ja küünte lakkimine. 22.00
PRANTSUSE MANIKÜÜR 24.00
MANIKÜÜR GEELLAKIGA 90min. 27.00
GEELVÄRV PRANTSUSE MANIKÜÜRI STIILIS (75-90 min) 29.00

GEELVÄRVI  EEMALDAMINE JA MANIKÜÜR (60 min) 27.00
SPA KÄTEHOOLDUS 90min. 26.00
PEDIKÜÜR koos massaaži ja lakiga 35.00
SPA PEDIKÜÜR  90min. 40.00
PRANTSUSE PEDIKÜÜR 37.00
PEDIKÜÜR GEELLAKKIMISEGA 39.00
PEDIKÜÜR PRANTSUSE GEELLAKIGA 41.00
DEPILATSIOON sooja vahaga

Lõug 10.00-15.00
Huuleümbrus 5.00
Kulmu depilats. 5.00-10.00

Kaenlaalused 10.00
Käed küünarnukini 15.00
Kogu käsi 20.00

½ Jalad 17.00
Jalad 27.00
Bikiini 20.00-23.00

KULMUDE KORRIGEERIMINE 7.00
KULMUDE MODELLEERIMINE 10.-15.00
KULMUDE VÄRVIMINE 7.00
RIPSMETE VÄRVIMINE 10.00
ÜHE KÕRVAAUGU TEGEMINE 15.00
KÕRVAAUKUDE TEGEMINE 30.00


