Tahdotko huoliteltua olemusta?
Kaipaatko lisää itsevarmuutta?
Haluatko nauttia ihailevista
katseista ja huomiosta?

Pyyntitie 1A
02230 Espoo
puh.: 0404124439
kauneus.komeus@gmail.com
Meillä on verkkokauppa.
www.kauneustuotteet.com

Hemmottelua ja kauneutta NAISILLE!
Iho ongelmat ovat yleisempiä kuin aiemmin on tiedetty. Tarjoamme tehokkaita ihon laatua
parantavia hoitoja parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi. Teemme myös hemmotteluhoitoja
stressaavaa ja hektistä elämää vastaan kaikenikäisille naisille ja miehille.
Astu kestävän kauneuden maailmaan! Sijoita itseesi!
Hyvä olo itsellesi tai lahjaksi

Laitehoidot | Kasvo- ja vartalohoidot
Nannic NBE 1000 Radiofrekvenssihoidot
Kapasitiivinen radiofrekvenssienergia tuottaa syvälämpöä, joka vaikuttaa ihon kerroksiin ja
ihonalaiseen rasvaan.
Kivuton mesoterapia: kapasitiivinen radiofrekvenssienergian avulla ihon alle sekä rasvakudokseen
viedään tehoaineita, jotka nuorentavat ihoa ja sulattavat rasvaa sekä poistavat selluliittia.
Nannicilla tehdyt hoidot ovat tehokkaita ja tulokset ovat erinomaisia riskeeraamatta terveyttään.
Hoitokokemus on miellyttävä ja rentouttava. Nannic radiofrekvenssihoito on vaihtoehto
täyteainehoidoille sekä plastiikkakirurgisille toimenpiteille.
Hoidon vaikutukset: verenkierto aktivoi kudosten hapen- ja ravinnonsaantia sekä lisää muita
oligoelementtejä; vaikuttaa lymfanestekiertoon; pienentää huokosten kokoa; lisää soluenergiaa;
imeyttää aktiiviaineita ihoon; vähentää vapaita happiradikaaleja; aktivoi kollageenisynteesiä.
Samanaikaisesti solujen sisäiset toksiinit alkavat vähenemään. Paikallisen verenkierron elpyessä se
toimii jokena, joka huuhtoo "jätteet" mukanaan kohti kehon puhdistuspisteitä.
Hävittää näkyvästi ikääntymisen muutoksia ja kiinteyttää velttoa ihoa.
Kohottaa kasvojen ja vartalon ihoa tehokkaasti.
Vähentää ryppyjä.
Vahvistaa lihaksia.
Vähentää couperosaa ja tummia silmänympäryksiä.
Hoitaa aknea, venymäjälkiä ja arpia.
Vähentää selluliittia ja paikallisia rasvakertymiä.
Probioottiset ampullit tehostavat hoitoa. Probioottinen Aktivaattori täydentää kaikkia NBE seerumeita ja
parantaa NBE RF-hoidon tuloksia. Ampullissa on luonnollista fermentoidun bifidabakteerin lysaattia ja
sen myötä hoidon laatu paranee.
Nannic NBE 1000 Radiofrekvenssi sopii erinomaisesti kaikille ihotyypeille. Soveltuu
kasvojen ja vartalon hoitoon (käsien, käsivarren, vatsan, rintojen, pakaroiden ja
reisien käsittely).
Suositellaan sarjahoitona 3-10 kertaa 1-2 viikon välein.
Kesto max 75 min
Nannic Radiofrekvenssi Kasvohoito
115€
4 hoitoa yhden hinnalla: kasvo-, silmänympärys-, huultenympärys-, kaulahoito!!!
sis. alkupuhdistus, entsyymikuorinta, probioottinen aktivaattori, Multitehoseerumit, erikoisnaamio,
hoitovoiteet.
5 kerran sarjahoidon ostajalle 6. kerta veloituksetta,
3 kerran sarjahoidon ostajalle + 3 kertaa käsien radiofrekvenssihoito veloituksetta,
3 kerran sarjahoidon ostajalle hinta on 99€.
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Nannic Radiofrekvenssi Dekolte kasvohoidon yhteydessä
5 kerran sarjahoidon ostajalle hinta on 15€ ja 6. kerta veloituksetta,
3 kerran sarjahoidon ostajalle hinta on 20€.
Kesto max 60 min.

25€

Nannic Radiofrekvenssi Vartalohoito valinnaiselle alueelle
Reidet
Pakarat, lantio, vatsa
Pakarat
Olkavarret

85€
85€
60€
45€

Radiofrekvenssi kohottaa ja kiinteyttää ihoa. Hoitaa venymäjälkiä ja arpia. Käynnistää rasvan
hajoamisprosessin ja imusuonien toiminnan. Rasva hajoaa luonnollisesti.
sis. vartalon kuorinta, probioottinen aktivaattori, tehoseerumi, hoitovoide.
5 kerran sarjahoidon ostajalle 6. kerta veloituksetta.
Kesto max 75 min
Nannic Deep Skin Mikroneulaus
115€
3 hoitoa yhden hinnalla: kasvo-, silmänympärys-, kaulahoito!!!
sis. alkupuhdistus, entsyymikuorinta, mikroneulaus, Multitehoseerumit, erikoisnaamio, hoitovoiteet.
5 kerran sarjahoidon ostajalle 6. kerta veloituksetta,
3 kerran sarjahoidon ostajalle hinta on 99€.
Deep Skin mikroneulaus tehdään aina kertakäyttöisellä hoitopäällä, jossa neulojen pituus on 0,5 mm.
Kone hoitaa mikroneulauksen ja näin hoito on lähes kivuton sekä tasalaatuinen. Hoidon aikana
voidaan mikroneulauksen tehoa säätää varsinkin ohuemmilla ihoalueille, joka lisää
hoidon
mukavuutta. Hoidon ensimmäisessä vaiheessa iho neulataan kuivana. Iholle tehdään mikrokanavia.
Nannic Deep Skin tekee 760 000 mikrokanavaa 10 minuutissa ihon pintakerrokseen. Mekaaninen
neulaus aiheuttaa iholle hallitun trauman, jolloin ihon korjaava solutoiminta aktivoituu. Iho neulataan
toistamiseen huolellisesti valitun hoitoseerumin kanssa. Hallittu trauma ja mikroneulauksessa
käytettävät seerumit vaikuttavat yhdessä hoidon lopputulokseen. Näin varmistetaan mikroneulauksen
optimaalinen teho.
Kosteuttaa Ihoa Tehokkaasti.
Vähentää Ihon Juonteita.
Kiinteyttää Ihoa.
Aknearpiin.
Vähentää Pigmenttimuutoksia.
Iho Kirkastuu.
Iho Vahvistuu.
Kesto max 75 min
Nannic Deep Skin ihon hionta
75€
4 hoitoa yhden hinnalla: kasvo-, silmänympärys-, huultenympärys-, kaulahoito!!!
sis. alkupuhdistus, entsyymikuorinta, ihon hionta, tehoseerumi, erikoisnaamio, hoitovoiteet.
Deep Skin hiontapää on harjamainen ja se toimii hyvin tehokkaasti hioen ihon kuollutta
sarveissolukerrosta. Kivuton hoitomenetelmä jolla saa välittömästi tasaisemman ihon sekä elvytettyä
ihon toimintoja. Tehokas ihon puhdistus. Deep Skin hiontapää on kertakäyttöinen ja hygieeninen.
Kesto max 90 min
Nannic Deep Skin ihon Hionta & Mikroneulaus
3 hoitoa yhden hinnalla: kasvo-, silmänympärys-, kaulahoito!!!
sis. alkupuhdistus, entsyymikuorinta, Deep Skin ihon hionta, Deep Skin mikroneulaus,
Multitehoseerumit, erikoisnaamio, hoitovoiteet.

155€

Vähintään 3 kerran sarjahoidon ostajalle hinta on 135€.
Kesto max 105 min
Nannic LUXUS kasvohoito
185€
4 hoitoa yhden hinnalla: kasvo-, silmänympärys-, huultenympärys-, kaulahoito!!!
sis. alkupuhdistus, entsyymikuorinta, Deep Skin ihon hionta, Deep Skin mikroneulaus,
probioottinen aktivaattori, Radiofrekvenssi, Multitehoseerumit, erikoisnaamio, hoitovoiteet.
Vähintään 3 kerran sarjahoidon ostajalle hinta on 165€.
Kesto max 90 min.
Virkistävä DETOX Täydellinen kasvohoito
3 hoitoa yhden hinnalla: kasvo-, silmänympärys-, kaulahoito!!!

95€
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sis. alkupuhdistus, ihoanalyysi, entsyymikuorinta, syvä kuorinta - Nannic Deep Skin ihon hionta,
alfalipoiinihappo hoito, kasvohieronta, seerumi, puhdistava erikoisnaamio, hoitovoiteet, tarvittaessa
epäpuhtauksien poiston mekaanisesti.
Detox-kasvohoidolla on tehokas antioksidanttinen vaikutus. Ainutlaatuinen puhdas alfalipoiinihappo
tasoittaa ihon väriä ja pitää kosteuttaa yllään. Sopii erinomaisesti kaikille ihotyypeille, mm. parantaa
nuorten ja aikuisten aknea, vaalentaa maksaläiskiä, parantaa kimmoisuutta, korjaa atooppista ja
couperosa ihoa. Alfalipoiinihappo normalisoi talineritystä välittömästi (iho-ongelmasta riippumatta),
joten tulos näkyy heti.
Syvä ja tehokas ihonpuhdistus. Kasvohoito virkistää, vaalentaa ja palauttaa ihon hyvinvoinnin.

Kasvohoidot

Kasvojen ihonhoidon päätarkoitus on pitää iho terveenä ja mahdollisimman kuultavan kauniina.
Kasvohoidon yhteydessä voit ottaa kulmien muotoilun ja kestovärjäyksen tai ripsien kestovärjäyksen.
Jos otat molemmat lisämaksu on 10€.
Kesto max 75 min.
CARBOKSI - Happikasvohoito
75€
(kasvo-, kaulahoito) sis. alkupuhdistus, ihoanalyysi, kemiallinen kuorinta, carboksi, kosteuttava
naamio, hoitovoiteet.
Carboksi-terapia on turvallinen ja luonnonmukainen hoito kaikille ihotyypeille. Innovatiivinen
ihonhoitomenetelmä, joka hoitaa ja uudistaa ihoa ilman neuloja. Carboksigeeli ja aktivoiva aine
synnyttävät hiilidioksidikuplia, jotka tunkeutuvat ihon kerroksiin. Hoidon jälkeen ihon rakenne ja
kiinteys alkavat parantua välittömästi. Ihon väri kirkastuu ja sen pinta silottuu.
Kesto max 75 min.
Aknen hoito
75€
2 hoitoa yhden hinnalla: kasvo- , kaulahoito!!!
ACNON on huippumoderni ja patentoitu GIGI Cosmetic Laboratories hoitolinja aknen hoidossa ja
ehkäisyssä. Sis. ACNON ihonhoitotuotesarjan alkupuhdistus, kuorinta, kasvonaamio, hoitovoiteet.
Kesto max 75 min.
AHA hedelmähappohoito
75€
(kasvo-, kaulahoito) sis. alkupuhdistus, ihoanalyysi, hedelmähappokuorinta,
kristallipuikkohieronta, klassinen kasvohieronta, seerumi, hedelmähappo kasvonaamio, kosteuttava
naamio, hoitovoiteet.
Hedelmähappokuorinta kirkastaa ihoa ja häivyttää pikku ryppyjä. Hedelmähapot tasoittavat
tehokkaasti ihon pigmenttihäiriöitä ja stimuloivat ihon uusiutumista sekä kollageenin
muodostumista. Lisäksi ne ehkäisevät ihon epäpuhtauksia ja tulehduksia.
Kesto max 75 min.
Syväkosteuttava erikoiskasvohoito
75€
3 hoitoa yhden hinnalla: kasvo-, kaula-, dekoltee hoito!!!
sis. alkupuhdistus, kuorinta, kosteuttava geelinaamio, hierontanaamio, korjaava seerumi, Peel-offnaamio, silottava seerumi, hoitovoiteet.
Intensiivinen kosteuttava Sothys Hydra Hyaluronic acid erikoiskasvohoito. Tämä luksuskasvohoito
on suunniteltu täyttämään eri ihotyyppien, erityisesti kuivalle iholle, erilaiset kosteustarpeet: kuusi
hoitovaihetta, erityinen Digi-Esthetique hierontanaamio, hierontatekniikka ja äärimmäisen tehokkaat
kosteuttavat aktiiviaineet huolehtivat jokaisesta ihosta, yksilöllisesti.
Iho on täyteläisempi ja silmin nähden nuorempi! Tehokkain kosteuttava kasvohoito ikinä!
Kesto max 75 min.
GLYKOLIHAPPO — Kasvohoito
2 hoitoa yhden hinnalla: kasvo- , kaulahoito!!!
sis. 1. puhdistus 2. kuorinta GIGI Glycopure Enzyme Peeling, 3. Degreaser, 4. Glycopure
happokuorinta, 5. Neutralizer, 6. GIGI Glycopure naamio, GIGI hoitovoiteet.

75 €

GIGI GlycoPure Kuusivaiheinen happokuorintahoitomenetelmä.
Erittäin tehokas, hellävarainen ja turvallinen glykolihappokasvohoito. Hoito virkistää ihoa, parantaa
ihon sävyä (vaalentava vaikutus) ja tasoittaa ihon pintaa (mm. aknearvoja). Ihon kunto palautuu
intensiivisesti stressin jälkeen. Hoito sopii kaiken ikäisille ja antaa iholle raikkaan sekä säteilevän
ilmeen heti hoidon jälkeen.
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Hoito ennalta ehkäisee ja korjaa ikääntymisen merkkejä; pigmentti muutoksia, Couperosaa, aknea,
tasoittaa ihon pintaa, vaalentaa ja tasoittaa tehokkaasti ihon sävyä, intensiivinen ihon
palauttaminen.
Suositellaan sarjahoitoa 4-6 kertaa, kerran viikossa.
Vähintään 4 kerran sarjahoidon ostajalle hinta on 68€.
Kesto max 75 min.
ENERGISOIVA Erikoiskasvohoito
Uusi energisoiva GIGI Bioplasma erikoiskasvohoito on innovatiivinen vaihtoehto estää ihon
ikääntymistä.

75€

2 hoitoa yhden hinnalla: kasvo- , kaulahoito!!!
sis. alkupuhdistus, Azelaic peel kuorinta, Renewal seerumi, kosteuttava naamio, kasvohieronta,
Serum Supreme, hoitovoiteet.
Esimerkiksi elintavat, ilmastointi ja liiallinen ulkoilu altistavat negatiivisille ihomuutoksille.
Erikoiskasvohoito antaa iholle energiaa, tasoittaa ihon pintaa, vaalentaa ja tasoittaa ihon sävyä,
kosteuttaa, vahvistaa ihon rakennetta, poistaa hellänvaraisesti epäpuhtauksia, korjaa ikääntymisen
merkkejä, pienentää laajentuneita ihohuokosia, ylläpitää nuorekkaan ilmeen ja parantaa ihon
pehmeyttä sekä kimmoisuutta. Iho näyttää nuoremmalta ja terveemmältä.
Silmänympäryshoito kasvohoidon yhteydessä

15€

sis. alkupuhdistus, entsyymikuorinta, tehoseerumi, erikoisnaamio, silmänympärysvoide.
Silmänympäryshoito kosteuttaa ja tasoittaa herkkää silmänympärysihoa.

Ripsien kestotaivutus ja kestoväri

Turvallinen hoito kestää noin 60 min. Ripsipermanentti
55€
Ripsipermanentilla saadaan ripsiin kaunis kaarevuus, joka saa silmät näyttämään suuremmilta ja
antaa katseelle ilmaisuvoimaa. Kaarevuus kestää jopa 6 viikkoa. Aminohappokysteiini lisää hiusten
hyvinvointia ja yhdessä kollageenin kanssa nämä tehoaineet hellivät ripsiä jo käsittelyn aikana ja
saavat ripsesi näyttämään huoliteltuilta ja tuuheilta. sis. myös ripsien värjäys.
Kesto 20 min.
Kulmat kunnossa KOKO VUODEN
75€
Huolitellut kulmat ovat olennainen osa kaunista ja harmonista yleisilmettä. Kulmien muotoilu ja
värjäys ovat hyviä keinoja pitää ilme jatkuvasti huoliteltuna.
Voit käyttää muotoilu- ja värjäyspalvelua rajattomasti vuoden ajan! :)

Käsihoidot

Kesto max 60 min.
Perusmanikyyri
Perusmanikyyri ammattimaisella pora- ja hiomakoneella.
sis. viilaus, kynsinauhojen hoito, lakkaus, käsivoide.

40€

Kesto max 90 min.
SPA-käsihoito
75€
Manikyyri ammattimaisella pora- ja hiomakoneella. sis. viilaus, kynsinauhojen hoito, kynsinauhaöljy,
kuorinta, naamio, käsihieronta, lakkaus, hoitovoide. Asiakas saa mukaansa valitsemansa
kynsilakan.
Nannic Radiofrekvenssi käsihoidon yhteydessä

20€

Jalkahoidot | sopii diabeetikoille

Kesto max 70 min.
Täydellinen jalkahoito
60€
sis. kylvetys, kovettumien poiston, raspaus, kynsien leikkaus ja siistiminen, jalkaterien kuorinta,
jalkojen hieronta polveen asti, hoitovoide, lakkaus haluttaessa.
Halutessasi säännöllistä jalkojen huolenpitoa, voit varata seuraavan jalkahoidon 20 euron
ennakkomaksulla ja maksaa hoitoon tullessasi 25 euroa siten hoidot maksavat jatkossa 45€ per
hoitokerta.
Kesto max 70 min.
Rentouttava ja hemmotteleva jalkahoito
75€
sis. aromaattinen kylpy, raspaus, kynsien leikkaus ja siistiminen, jalkaterien kuorinta ja naamio,
jalkojen aromahieronta polveen asti, hoitovoide, lakkaus haluttaessa.
Kesto max 90 min.
Medical jalkahoito
75€
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sis. kylvetys, halkeilevat kantapäät, kovettumien ja känsien poiston, raspaus, kynsien hoito
(leikkaus, siistiminen, ohennus, sisään kasvaneen kynnen hoito), jalkojen hieronta, hoitovoide.
Kynnen oikaisu kivuttomalla PODOFIX- menetelmällä.
Kesto max 120 min.
Täydellinen jalkahoito kesto-, geelilakkauksella
85€
sis. kylvetys, kovettumien poiston, raspaus, kynsien leikkaus ja siistiminen, jalkaterien kuorinta,
jalkojen hieronta, hoitovoide, kesto- , geelilakkaus yksivärinen.
Kesto max 60 min.
Varpaankynsien kesto-, geelilakkaus
sis. kynsien leikkaus ja siistiminen sekä kesto- , geelilakkaus yksivärinen.

40€

Kesto max 30 min.
Kesto-, geelilakkauksen poisto
Muualla laitettu kesto- , geelilakka.

15€

Kesto max 30 min.

35€

Paksuuntuneiden kynsien hoito

Hellävarainen kynsien käsittely, 1-2 kynttä. Kynsi ohennetaan ja lyhenntään kynsiporalla, jonka
jälkeen kynnen pinta siistitään. Kynsistä saadaan taas luonnolliset ja terveet. Kynsien ohennus tuo
helpotusta särkeville varpaille. Paksuuntuneisiin varpaankynsiin voi olla monia syitä ja pääosin ne
on hoidettavissa kuntoon.
Kesto max 30 min.
Pikajalkahoito
sis. kynsien- tai kantapäiden hoito.

35€

Kesto max 30 min.
Sisäänkasvaneen kynnen hoito
Hellävarainen kynsien käsittely.

25€

Kesto max 30 min.
Sisäänkasvaneen kynnen oikaisuhoito titaanilankalla
65€
Kivuton menetelmä. Titaanilanka on valmistettu nikkeli-titaaniseoksesta. Se on superelastinen.
Matalan jännityksen ja venymiskyvyn vuoksi sitä käytetään oikaisumenetelmässä.
KÄYTTÖKOHTEET:
• epämuodostunut kynsi;
• epämuodostunut ja sisäänkasvanut kynsi;
• kivuliaat traumaperäiset kynnen muodon muutokset;
• kynnen alla olevan kovettuman aiheuttaman kynsivallien paineen poistaminen;
• sisäänkasvamisen ja epämuodostumisen ennaltaehkäisy;
• kynnen muodon korjaaminen kynsisienen hoitamisen jälkeen.

Hieronnat | Vartalohoidot | Jokaisen vartalohoidon kaupan päälle kuivakuorinta

Kesto max 60 min.
Rentouttava aromahieronta
50€
Koko vartalohieronta. Rauhoittaa mieltä ja kehoa, hellii uupuneita lihaksia, poistaa kiireen tuntua.
Ei suositella raskaana oleville eikä imettäville äideille.
Kesto max 60 min.
Virkistävä aromahieronta
50€
Koko vartalohieronta. Kohottaa fyysistä ja mielen virkeyttä, sekä puolustuskykyä, poistaa väsymystä.
Ei suositella raskaana oleville eikä imettäville äideille.
Aromahieronta on kevyempää kuin klassinen vartalohieronta yhdistettynä eteeristen öljyjen kanssa.
Kesto max 90 min.
SPA-vartalohoito
sis. raekuorinta, koko vartalohieronta, naamio, hoitovoide.

75€

Kesto max 90 min.
MAGIRAY hoikentava ja kiinteyttävä selluliittihoito
sis. kuorinta, selluliittihieronta, lämmittävä ja verenkiertoa vilkastuttava erikoisvoide, kääre,
vartaloerikkoisnaamio, hoitovoide. Hinta sisälttää kotihoitotuotteet: vartalokuorinta ja
vartaloerikoisvoide (arvo 45€).
Ainutlaatuinen kokonaisvaltainen hoikentava vartalohoito vähentää näkyvästi kaikkia
selluliittityppejä. Yksilöity hoito-ohjelma yhdistää tehokkuuden mielihyvään. Näkyviä tuloksia!
Uudistunut siluetti! Tehoaa kaikkiin selluliittityyppeihin.
Vähintään 7 kertaa sarjahoito!
Reidet ja lantio: ensimmäisen hoidon hinta 95€, seuraavat hoidot 65€.
Sääret, reidet, pakarat, lantio, vatsa: ensimmäisen hoidon hinta 115€, seuraavat hoidot 85€.
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Sääret, reidet, pakarat, lantio, vatsa, olkavarret: ensim. hoidon hinta 125€, seuraavat hoidot 95€.
Olkavarret: ensimmäisen hoidon hinta 55€, seuraavat hoidot 25€.
Kesto max 105 min.
Tehokas selluliittihoito Unelmavartalo
2 hoitoa yhden hinnalla!!!
Yhdistelmähoito selluliitin poistoon valinnaiselle alueelle RADIOFREKVENSSI ja MAGIRAY.

115€

sis. vartalon kuorinta, probioottinen aktivaattori, radiofrekvenssi, tehoseerumi, selluliittihieronta,
lämmittävä ja verenkiertoa vilkastuttava erikoisvoide, kääre, vartaloerikkoisnaamio, hoitovoide.
Vähintään 3 kerran sarjahoidon ostajalle hinta on 98€.
Alfalipoiinihappo hoito vartalohoidon ja käsihoidon yhteydessä 10€
Sopii erinomaisesti ihon laatuun parantamiseen mm. selän ihon laatuun, palauttaa iholle kiinteyttää,
aktivoi solujen toimintaa.

Karvanpoisto sokeroinnilla

Sokerointi on hellävarainen menetelmä poistaa ihokarvat juurineen pois. Sokeri sisältää vain
luonnonmukaisia aineosia; sokeria, vettä ja sitruunamehua. Sokerissa ei ole allergisoivia
kemikaaleja. Sokeri kuorii samalla kuolleet ihosolut pois, joten ihosta tulee silkkisen pehmeä.
Sokeroinnin avulla saadaan vähennettyä ja heikennettyä karvoitusta paljon tehokkaammin kuin
vahauksella.
Sopii kaikenlaisille karvoille ja ihoille. 5 kertaa sarjahoito -10%
Sääret ja reidet
Sääret tai reidet
Kainalot
Bikinirajat
Brasilialainen
Leuka ja huuli
Käsivarret

45€
25€
20€
25€
45€
15€
18€

Sokerointipaketti
Bikinirajat, kainalot ja sääret
Bikinirajat, kainalot, sääret ja reidet

65€
80€

Brasilialainen, kainalot ja sääret
80€
Brasilialainen, kainalot, sääret ja reidet 95€
Brasilialainen ja sääret tai reidet
Bikinirajat ja sääret tai reidet

65€
45€

Brasilialainen, sääret ja reidet
Bikinirajat, sääret ja reidet

80€
65€

Brasilialainen ja kainalot
Bikinirajat ja kainalot

60€
40€

Kainalot ja sääret tai reidet
Kainalot, sääret ja reidet

40€
60€

Kaikki hinnat sis. alv 24%
Alle 17 vuotiaille 20% alennus kaikista hinnoista.
Kauneuspalvelut toteutetaan asiakkaan yksilöllisten lähtökohtien ja tarpeiden mukaan.
Varaa aika maksuttomaan kauneushoidon konsultaatioon.
Avoinna sopimuksen mukaan.
Ajanvarauksien mahdollisen peruutus 24 tuntia ennen varattua aikaasi.
Ajanvaraukset netin kautta http://kauneustuotteet.com/ajanvaraus
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