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Albina Räsänen +358445207904

Kestopigmentoinnin / Mikropigmentoinnin hinnasto

Kulmat (karvatekniikka) 320 €

Microblading 320 €

Kulmat (varjoutus) 295 €

Ylärajaukset 255 €

Alarajaukset 155 €

Pigmentointi ripsien välein 195 €

Huulten pigmentointi 295 €

Huolto (tehdään 1-3 kuukauden kuluttua) 100 €

Lisää huolto 50 €/per käsittely

Muualla tehtyjen kestopigmentointien vahvistuskäsittely 250 €

KAUNEUSPILKKU  69 €

Arpikestopigmentointi alk. 109€

(nännipigmentointi, raskausarvet, muut arvet, panda eyes jne)

Kestopigmentoinnin reshresh (tehdään vuoden – kolmen vuoden kuluttua)

Kulmat (karvatekniikka) 186 €

Microblading 186 €

Kulmat (varjoutus) 177 €

Ylärajaukset 153 €

Alarajaukset 95 €

Pigmentointi ripsien välein 115 €

Huulet 177 €

Kestopigmentoinnin poisto Rejuvi 93 €/ per käsittely

Kestopigmentoinnin / mikropigmentoinnin hinta sisältää konsultoinnin, 

koemeikkauksen, värien ja mallin valinta, puudutuksen, kotihoidon 

ohjeistuksen ja suositukset.

Ensimmäinen kestopigmentointi käsittely kestää alueesta riippuen 1,5 – 2 tuntia.

 KYNNET 

Geelikynnet/rakennekynnet  60 €

+ glitteri    5 €

+ ranskalainen    10 €

+ geelilakka   7 €

+ geelilakka ja hileet 10 €

Oman kynten vahvistus geelillä  50 €
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Huolto    Alk. 50 € 

Korjaus 1 kynsi  6 €

Rakennekynsien/geelikynsien poisto(oma työ) 25 €

Rakennekynsien/geelikynsien poisto(muualta tehty) 35 €

KESTOLAKKAUS/GEELILAKKAUS 40 €

+ ranskailainen   10 €

+ hileet/glitteri 5 €

Geelilakkauksen Poisto (oma työ)     20 €

Geelilakkauksen poisto(muualta tehty) 30 €

Klassinen manikyyri 30 €

Miesten manikyyri 30 €

DESIGNIT 

10 kynttä   alk 5 € 

2 kynttä  2 €

Slider design(tarrat)  1€/kpl 

3D design(käsillä piiretty) 3€/kpl 

Timantti   0,50 €/kpl 

Timantti Swarovski   1,5 €/kpl 

Foliolla   1 €/per kynsi 

Kivet    1 €/per kynsi 

Holografia(hileet)   0,50 €/per kynsi 

Gradientti 2 väriä  10 €

Kuumanikyyri  10 €

Kasvohoidot

Kosteuttava Hoito 60 min 65 €

(sis.kuorinta, hieronta, kosteuttava naamio)

Detox Hoito60 min 65 €

(sis.kuorinta, hieronta, detox naamio)

Kemiallinen kuorinta 45min 75 €

(sis.kemiallinen kuorinta, voide, naamio)

Kemiallinn kuorinta 5 käsittely 275 €

Kasvohoito+kemiallinen kuorinta 90 min 89 €

(sis. Kemiallinen kuorinta, hieronta, voide, naamio)

Kasvohieronta 25 min 45 €

(sis.Alkupuhdistus, sekä kasvojen, decolteen ja päänhieronta)

Kasvo- ja decolteealueen hieronta 10 €

Kosteuttava pikakasvohoito 30 min 50 €

(sis.Alkupuhdistus, kuorinta, kosteuttava naamio, Hyaluronihappo-hoitokapseli ja silmien ympärysgeeli)
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Peruskasvohoito 45 min 75 €

(sis.Alkupuhdistus, kuorinta, hieronta, naamio ja loppuvoiteet)

Luxus kasvohoito 60 min 105 €

(sis.Perushoidon lisäksi päänhieronta, ihotyypin mukainen ampulli ja tehonaamio)

65 €

65 €

Dry skin hoito 60 min 65 €

Rasvaiselle iholle hoito 60 min 65 €

Lahjapakkaus 1,5 h 109 €

(Sis. Kasvohoito + kemiallinen kuorinta, kasvo- ja decolteealueen hieronta, naamio) 

(Kasvohoito herkälle iholle 

Hellävarainen kasvohoito on suunniteltu herkän ja atooppisen ihon tarpeisiin.

Hoito puhdistaa, syväkosteuttaa, rauhoittaa ja suojaa ihoa ulkoisilta rasitteilta.)

(Juonteita korjaava ja tasoittava hoito

Hoidossa käytettävä elastiini ja kollageeni kiinteyttää ja tasoittaa ihon pintaa,

vahvistaa ihon elastiini- ja kollageenituotantoa sekä silottaa juonteita.

(Kasvohoito kuivalle iholle. Suosittelen myös ottaa aurinkomatkan jälkeen ja kesäisin.

Tuodaan iholle ravintoa ja kollageeniä. Sis. Alkupuhdistuksen, kuorinnan, kuivalle iholle 

tarkoitettuja voiteita ja naamiota.)

(Kasvohoito rasvaiselle iholle.

Sis. Alkupuhdistuksen, kuorinnan, rasvaiselle iholle tarkoitettuja voiteita ja naamiota.)

Sensitive skin facial hoito 60 min

Age defence facial hoito 60 min


