HYVÄ SPA ASIAKAS

Toivotamme teidät tervetulleeksi Meriton Wellness Spa
hoitolaan. Toivomme, että vierailunne täällä tulee olemaan
unohtumaton kokemus ja että lähdette Wellness Spasta
virkistäytyneinä ja rentoutuneina. Meriton Wellness Spa:ssa
voit tarjota itsellesi jotain ylellistä ja paeta harmaata arkea.
Jotta saisitte hyvän yleiskuvan tarjoamistamme hoidoista ja
mahdollisuuksista, olemme laatineet kätevän palveluhinnaston
juuri sinua varten.
Toivotamme teille nautinnollista vierailua Spa osastollamme!
Palveluksessanne Meriton Wellness Spa

SPA ETIKETTI

Koska haluamme varmistaa että jokainen asiakas saa viettää
rauhallisia ja rentouttavia hetkiä Spa osastollamme, pyydämme
teitä ystävällisesti:
›› varaamaan kaikki hoitoajat sekä Day Spa paketit etukäteen;
›› saapumaan Spa osastollemme vähintään 5-10 minuuttia
ennen varattua hoitoaikaa. Toimenpiteen jälkeen on hyvä
levätä noin 10 minuuttia;
›› ilmoittautumaan tullessasi Span vastaanottoon;
›› käymään suihkussa ennen hoitoon menoa. Näin hieronnat ja
hoidot vaikuttavat ihoon tehokkaammin;
›› sammuttamaan kannettavan puhelimenne. Siinä
tapauksessa että teillä on välttämätön puhelu, pyydämme
että käytätte puhelinta ainoastaan Spa osaston vastaanotto
alueella;
›› alle 14 vuotiaat lapset Spa osastolle vain aikuisen
valvonnassa;
›› tekemään mahdolliset muutokset hoitoaikoihin viimeistään
24 tuntia ennen saapumista, HUOM: emme voi kuitenkaan
taata vaihtoehtoista hoitoaikaa;
›› ilmoittamaan Spa osaston vastaanottoon (puhelin 628 8220)
mikäli ette pääsekään hoitoon varatun hoitoajan aikaan.
Myöhästymisestä huolimatta hoitoaikaa lasketaan alkavaksi
sovittuun aikaan. Olkaa hyvä ja huomatkaa että etukäteen
varattua ja maksettua hoitoa ei makseta takaisin;
›› kertomaan spa terapeutille mikäli teillä on sairaus tai muuta
tilaa, josta meidän tulisi tietää ennen hoidon alkua;
›› antamaan heti palautetta mikäli haluatte että valojen
tai musiikin voimakkuutta, hieronnan voimakkuutta tai
hoitohuoneen lämpotilaa tulisi muuttaa hoidon aikana;
›› ennen toimenpidettä on hyvä kertoa teitä vaivaavista
ongelmista. Kaikki toimenpiteet eivät välttämättä sovi kaikille.
Ennen kasvohoitoa tulee esimerkiksi kertoa piilolinssien
käytöstä.
›› pyrkikää syömään vähintään tunti ennen Spassa vierailua.
Juokaa tarpeeksi vettä toimenpidettä ennen ja sen jälkeen.
›› jotta teidän ei tarvitsisi murehtia Spassa kadottamianne
arvokkaita koruja, kehoitamme jättämään korut vastaisen
varalta kotiin tai hotellihuoneeseen.
›› toimenpiteiden jälkeen tulee välttää liikaa aurinkoa sekä
alkoholia sisältäviä juomia. Suositeltavaa on myös välttää
fyysistä ponnistelua vaativia suorituksia.
NB! Spa-hoitojen kanssa eivät sovi yhteen alkoholi ja huumeet.
Jos asiakas saapuu hoitoonsa alkoholin tai huumeiden
alaisena, on Spa terapeutilla oikeus olla antamatta hoitoa ja
etukäteen varatun ja maksetun hoidon maksua ei suoriteta
takaisin.

FIN
spa-paketit

Hinta yhdelle hengelle, jollei toisin ole
ilmoitettu.

HERRASMIESTEN PAKETTI

3h 98.00 €
Pakettiin sisältyy:
›› Spa Delux pedikyyri
›› Klassinen hieronta 60 min
›› Hiustenleikkaus

PAKETTI PIKKU PRINSESSALLE (5-12V)

50 min 35.00 €
Pakettiin sisältyy:
›› Mansikkainen hierova kylpy
›› Lasten manikyyri

DAY SPA PAKETTI

3h 30 min 60.00 €
Pakettiin sisältyy:
›› 2 tunnin lippu Meriton kylpylään
›› 1 juoma Meriton kylpylän baarista
(siideri / olut/ mehu/ vesi)
›› Perinteinen hieronta 50 min
›› Suolahuone

LOISTAVA TÄHTI

2h 25 min 69.00 €
Pakettiin sisältyy:
›› Manikyyri
›› Meikki
›› Juhlakampaus

HETKI ROMANTIIKKAA

Hinta kahdelle hengelle
1h 50 min 101.00 €
Pakettiin sisältyy:
›› 2 lasia kuohuviiniä
›› Rentouttava viinikylpy kahdelle
›› Klassinen hieronta kahdelle kosteuttavalla kultaemulsiolla
›› Suolahuone

VIRKISTYS SPASSA

2h 25 min 75.00 €
Pakettiin sisältyy:
›› Magnesium hierontakylpy
›› Perinteinen hieronta 50 min
›› Käsiä syväkosteuttava parafiinihoito
›› Suolahuone
HUOM! Hoitojen ajat ovat likimääräisiä.

kasvohoidot

INTENSIIVINEN, MERELLINEN,
KIINTEYTTÄVÄ KASVOHOITO SPIRULINALEVÄNAAMIOLLA (Annemarie Börlind)

60 min 55.00 €
Levähoidot ovat tunnettuja puhdistavasta ja kiinteyttävästä
vaikutuksestaan. Spirulina eli ”siniviherlevä” on runsain
luonnon klorofyllin ja helposti käsiteltävien albumiinien
lähde. Sisältää rautaa, kalsiumia, sinkkiä, magnesiumia,
A-vitamiinia, B-ryhmän vitamiineja sekä fenyylialaniinia.
Kasvohoito auttaa kiinteyttämään kasvojen muotoja,
syväkosteutta ja on todellinen vitamiinipommi kasvojesi
iholle.

SOIN DERMATOLOGIQUE VALKAISEVA
KASVOJEN IHON HOITO (Maria Galland)

75 min 75.00 €
Jos iholla pigmenttiläiskiä, värinmuutoksia tai iho on
hyvin kuiva, tämä hoito auttaa palauttamaan ihon
tasapainon. Soin Dermatologique -kasvohoito on suunnattu
ikääntymisen merkkien, kuten pigmentaation ja UV-säteilyn
aiheuttamien muutosten lieventämiseen.

C-VITAMIINIA SISÄLTÄVÄ, VÄRIÄ
PARANTAVA JA PALAUTTAVA
INTENSIIVIHOITO (Anesi)

45 min 52.00 €
Hoito palauttaa ja hoitaa ihon nuorekkuutta, kosteuttaa
tehokkaasti, on ihanteellinen auringon aiheuttamien
vaurioiden estämiseen ja pigmenttiläiskien valkaisuun.
Hoidossa käytettävä erityinen kasviperäinen voide Stem
C3 suojaa ihon kantasoluja. Lisäksi voide sisältää aktiivisia
Stay C aineita, luonnollista appelsiiniuutetta C-vitamiinia ja
kollageenia. Hoito sopii yli 25 vuotiaille asiakkaille.

PUHDISTAVA HOITO RASVAISELLE
JA AKNEISELLE KASVOJEN IHOLLE
(Annemarie Börlind)

60 min 35.00 €
Mekaaninen ihonpuhdistus.
Hoito aloitetaan ihonpinnan puhdistuksella jota seuraa
ihon mekaaninen puhdistaminen. Ylimääräinen rasva ja
lika poistetaan, ilman ihoa kuivaamatta. Syväpuhdistava
naamio puhdistaa voimakkaasti, rauhoittaa ja on antibakteerinen. Hoito sopii yli 13 vuotiaille asiakkaille.

HENKILÖKOHTAINEN AROMATERAPEUTTINEN KASVOHOITO
(Gisele Delorme)

60 min 50.00 €
Kasvohoito ihotyypin ja ihon tarpeen mukainen Hoito alkaa
konsultoinnilla ja testillä, jonka aikana määritellään iholle
tarvittavat seerumit, ravitsevat öljyt ja aromaterapeuttiset
uutteet. Hoito tarjoaa todellista nautintoa ja rentoutumista,
lisäksi se antaa iholle hehkua ja energiaa ja tuo esiin
luonnollista kauneutta!

SOIN DERMATOLOGIQUE HOITO
PUNOITTAVALLE, HERKÄLLE IHOLLE (Maria
Galland)
75 min 75.00 €
Hoidossa käytettävien entsyymien ja hedelmähappojen
kuorivat ominaisuudet soveltuvat juuri punoittavan
couperosa-ihon hoitoon. Punoittavalle, herkälle iholle
tarkoitetut hoitotuotteet ovat helposti levittyviä, niiden avulla
ihosta tulee silkkinen ja pienet rypyt ja juonteet vähenevät.
Erikoisseerumit rauhoittavat ihoa ja kasvojen väri kirkastuu.

HYDRA 3Ha HYALURONIHAPPOA SISÄLTÄVÄ
KOSTEUTTAVA intensiivihoito (Sothys)

75 min 75.00 €
Sothys Hydra 3Ha on syväkosteuttava hoito kaikille
ihotyypeille, vanhenevalle ja hyvin kuivalle iholle. Hydra
3Ha -hoidon kolminkertainen hyaluronihappo on tieteen
huippusaavutusten ja tuntoaistimusten nautinnollinen
yhdistelmä, jossa yhdistyvät äärimmäisen tehokkaat
aktiiviaineet, iholle miellyttävää rakennettava antava
absoluuttinen kosteutus ja hyvä olo jo heti ensimmäisellä
hoitokerralla.
Kuusiosainen intensiivihoito sisältää kolme naamiota
ja kaksi seerumia sekä patentoidun Digi-Esthétique®
-hieronnan. Iho on jopa +71 % kosteutetumpi hoidon
jälkeen. Ihon vesikato vähenee keskimäärin 36 %.

IKÄÄNTYMISEN VASTAINEN RYPPYJÄ
TÄYTTÄVÄ COLLAGENE HYARULONIC
HOITO (Sothys)

75 min 80.00 €
Intensiivisesti nuorentava erikoishoito antaa välittömästi
näkyviä, pitkäkestoisia tuloksia. Hoidossa ihosta tulee
sileämpi, kiinteämpi ja kirkkaampi huipputeknologisen
Cosmeceutic-patentin ja Digi-Esthetique® -hieronnan
ansiosta. Puhdistuksen jälkeen iho kuoritaan ja
stimuloidaan, jolloin sille levitetään mineraaleja sisältävä
microdermabrasion- eli timanttihiontanaamio, joka
kuorimalla tasoittaa ihon pintakerroksia. Sitten rypyt
silotetaan seerumilla ja erityisellä ryppyjen pohjaa
nostavalla Digi-Estetique® -hieronnalla. Seuraava vaihe on
ihon kiinteyttäminen hieronnalla. Asiakkaalle sekoitetaan
hänen ihonsa tarpeiden mukainen kasvojen muotoja
kiinteyttävä naamio sekä kaksi äärimmäisen tehokasta
liuosta. Myös huulet saavat raikkaan ilmeen juonteita
täyttävä hyaluronihapposeerumin ansiosta.
Collagene Hyaluronique -intensiivihoidolla on mahdollista
taistella ihon ikääntymistä vastaan ilman koneellista hoitoa
tai kirurgia.

TIMEXPERT LIFT IKÄÄNTYMISEN VASTAINEN
HOITO (Germaine De Capuccini)
55 min 85.00 €
Vaihtoehto kirurgialle!
Uusin saavutus kiinteyttävässä ihonhoidossa on saanut
inspiraatiota kehittyneimmän kasvokirurgian tekniikoista.
Hoidon tavoitteena on palauttaa kasvojen ihon linjat.
Hoidossa käytetään korkeatasoista vaikuttavien aineiden
yhdistelmää sekä ainutlaatuista hierontatekniikkaa, joka
perustuu kasvojen anatomian tuntemukseen. Yhdessä ne
vaikuttavat löystymisen vastaisesti suoraan ihon syvissä
kerroksissa palauttaen ihon kiinteyden ja elastisuuden
sisältäpäin. Hoito aktivoi ihon valkuaisainesynteesin,
jotta ihon oikea rakenne palautuu. Kasvojen ovaalimuoto
kohoaa, juonteet ja rypyt ovat vähemmän näkyviä, iho on
syväkosteutettu, sen volyymi ja vahvuus on palautettu.
Ennennäkemättömiä tuloksia jo ensimmäisellä hoitokerralla!

HOMME GALLAND – RAIKASTAVA,
KOSTEUTTAVA, IKÄÄNTYMISEN VASTAINEN
HOITO MIEHILLE (Maria Galland)
60 min 40.00 €
Homme Galland -kasvohoito on kehitetty miehen
vaatimukset huomioon ottaen. Miehen kasvojen ihoa
rasittavat stressi ja ilmansaasteet sekä toistuva parranajo.
Kasvohoidossa iho puhdistetaan hellävaraisesti mutta
tehokkaasti, kiinteyttämistä kaipaavat alueet käydään
hieronnalla läpi, kasvonaamio ravitsee ihoa tehokkaasti.
Tuloksena on hoidettu kasvojen iho, jolla on terve, kirkas
väri. Silmienympärys ja kasvonpiirteet ovat rentoutuneet ja
levänneet.

HOMME GALLAND THALASSO –
KASVOHOITO MIEHILLE (Maria Galland)

60 min 65.00 €
Erityisesti miehille suunnatussa kasvohoidossa keskeisiä
ovat Thalasso-naamiot, jotka levitetään kasvoille,
silmänympäryksille sekä kaulalle. Kasvot saavat
syväkosteutuksen ja ravitsevia vitamiineja. Thalassokasvohoidon jälkeen kasvot ovat levänneen ja raikkaan
näköiset, stressin jäljet ovat vähentyneet.

silmähoidot

4-VAIHEINEN INTENSIIVINEN SILMÄHOITO
(Anesi)

45 min 42.00 €
Hyvästi väsymys, tummat silmänympärykset, turvotus ja
miimiset rypyt!
Intensiivihoito kosteuttaa, tasoittaa ryppyjä ja suojaa
herkkää silmänympärysihoa. Erityinen naamio vahvistaa
kulmia ja ripsiä ja nopeuttaa niiden kasvua. Kosteuttava
ja rauhoittava silmien alueen naamio yhdessä myrkkyjä
poistavan hieronnan kanssa tarjoaa todellisen nautinnon.

TEHOKAS SILMÄNYMPÄRYSHOITO
KOLLAGEENITYYNYILLÄ (Annemarie
Börlind)

30 min 28.00 €
Ravitseva ja suojaava hoito on paras ratkaisu kuivalle,
ryppyiselle ja väsyneelle silmänympärysiholle.
Hoidossa käytetään kasviperäisiä hyaluronihappo- ja
kollageenityynyjä, jotka pyyhkäisevät pois väsymyksen
merkit ja silmänalusten turvotuksen. Rypyt silmäkulmissa
vähenevät merkittävästi. Hoito lopetetaan erityisellä
silmävoiteella.

vartalohoidot

RENTOUTTAVA HERKKUHOITO KAAKAOLLA
(Germaine De Capuccini)

60 min 66.00 €
Hienovaraiset tekstuurit ja intensiivinen kaakaon tuoksu
virkistävät aisteja ja ympäröivät vartaloa samalla kun
aktiiviaineet imeytyvät ihoon. Ylellinen kaakaohoito on
nestettä poistava, hoikistava, muokkaava, kiinteyttävä
ja ihon ikääntymistä ehkäisevä. Kaakaon sisältämät
bioaktiiviset aineet suojaavat solujemme DNA:ta ja
taistelevat vapaita radikaaleja vastaan. Kaakaon
endorfiineja eli onnellisuushormoneja stimuloiva vaikutus on
tieteellisesti todistettu.

HOIKISTAVA JA KIINTEYTTÄVÄ HOITO
SILHUETTE (Maria Galland)

60 min 65.00 €
Suurenmoinen rentouttava vartalohoito antaa sinulle uutta
energiaa sekä hyvin hoidetun ja kiinteän ihon. Kiinteyttävä
vartalohoito, jonka ainutlaatuisen kermainen vartalonaamio
sisältää kollageeni-elastiinia vahvistavan yhdistelmän
kietoo kehon ikään kuin suojakuoreen ihoa kiinteyttäen ja
jäntevöittäen.

SELLULIITIN VASTAINEN HOITO (Maria
Galland)

SENSUAL & CARE IMMERSION - HOITO
(Germaine De Capuccini)

40 min 35.00 €
Aromaattinen, luonnon öljyihin ja Mallorcan auringon alla
kuivuneeseen äärimmäisen hienoon ”kukkaissuolaan”
perustuva sensuaalinen hyvänolonhoito, joka uudistaa ihoa
syvältä, lievittää ihon kuivuutta ja auttaa palauttamaan ihon
luonnollisen kauneuden antaen sille ihanan samettisen
kosketuksen ja kimmoisuuden. Vähentää tehokkaasti
ikääntymisen merkkejä – parantaa ihon väriä, taistelee
vapaita radikaaleja vastaan ja suojaa ihoa.

SAVIMUTAHOITO (Hasaluer)

60 min 59.00 €
Hoidossa käytetään viittä runsasmineraalista luonnon
savimutaa, jotka ovat peräisin Saksasta. Savimudalla
on voimakas puhdistava ja kuona-aineita poistava sekä
tulehduksia torjuva vaikutus.
Hoito sopii erinomaisesti nivel- ja lihaskipujen lievittämiseen
sekä nivelten liikkuvuuden parantamiseen. Kosmeettisen
kuorivan vaikutuksen ansiosta ihosta tulee silkinpehmeä.

70 min 65.00 €
Selluliitin vastainen hoito jaloille ja vatsalle, reisille
ja pakaroille on Maria Gallandin uusin saavutus.
Hyvästi muhkurainen ja epätasainen iho! Hoito on
saanut inspiraatiota kryohoidosta eli lääketieteellisestä
hoitokeinosta, joka taistelee pieniä rasvatyynyjä vastaan.
Hoitokuurin jälkeen iho on jäntevämpi ja ihon rakenne
sileämpi, kiinteämpi ja tasalaatuisempi.

JAPANILAISPERÄINEN VARTALOHOITO
LAAVAKIVIHIERONNALLA (Germaine De
Capuccini)

90 min 75.00 €
Rentouttava, eksklusiivinen rituaalihoito alkaa
aromaattisella punaisten rypäleiden viinicocktaililla, joka
hellii ihoa ja palauttaa sen nuorekkuuden, elastisuuden ja
jäntevyyden, jarruttaa ennenaikaisia ikääntymisprosesseja
ja vapauttaa kehon stressistä. Sitten iho peitetään
hemmottelevalla valkoisella helmivartalokääreellä, joka
ympäröi ihon kauniilla säihkeellä, parantaa sen elastisuutta,
kosteuttaa ja kiinteyttää. Kauneusrituaali päättyy lämpöä
antavaa ja energisoivaan laavakivihierontaan.

THAIMAALAISPERÄINEN MUOKKAAVA
YRTTIHOITO (Germaine De Capuccini)

70 min 65.00 €
Stressinvastainen, rentouttava ja trimmaava hoito,
jossa käytetään aromaattisia yrttikimppuja. Hoito alkaa
syväkosteuttavan, kiinteyttävän geelin levittämisellä.
Sitä seuraa viinirypäleöljyllä ja yrttikimpuilla suoritettava
hieronta, jolla saavutetaan täydellinen lihasten
rentoutuminen ja jäntevöitynyt iho.

VARTALOHOITO MIEHILLE MENRELAXLAVENTELIKÄÄREELLÄ (Annemarie
Börlind)

40 min 50.00 €
Laventelin ihmeellinen vaikutus kosteuttaa tehokkaasti ihoa,
uudistaa ihon elastisuutta ja lisää ihon suojautumiskykyä.
Erityisesti miehille kehitetty vartalohoito antaa
mahdollisuuden rentoutua ja nauttia olosta.

hieronta

NUOREN ÄIDIN VARTALOHOITO (SOPII
MYÖS RASKAANA OLEVILLE) (Annemarie
Börlind)

45 min 45.00 €
Nuorelle äidille suunniteltu hoito sisältää hellävaraisen
vartalokuorinnan, mukavan hieronnan ja kosteutuksen
erityisellä vartalovoiteella. Voiteessa on paljon vitamiineja
ja öljyjä, jotka pitävät ihon kimmoisana ja ovat täysin
luontaisia.

TEHOKAS KAPSELIHOITO (VICHY-SUIHKU)
VARTALOKUORINNALLA (Phytocéane)

40 min 35.00 €
Hoidon aluksi iholta kuoritaan kuollut solukko Bora-Boran
hiekkakuorinnalla ja sitä seuraa tehokas Vichy-suihku, jolla
on saunan lailla lämmittävä vaikutus. Vesihoidon jälkeen
iholle levitetään syväkosteuttava, merellinen vartalovoide ja
iho parfymoidaan merellisellä Wen Fa -tuoksulla, joka jättää
iholle ihanan merellisen kosketuksen koko päiväksi.

MERIPIHKAKÄÄREHOITO THERMO-SPA’SSA
(Stenders)

40 min 30.00 €
Ainutlaatuinen meripihkajauhetta ja cupuacu-pähkinää
sisältävä kuorinta puhdistaa ihon hellävaroen. Thermospa’n lämmittävä vaikutus saa vaikuttavat aineet
reagoimaan ja ilmassa tuoksuu miellyttävä hunajan tuoksu,
joka luo rentouttavan tunnelman. Kuusen eteeriset öljyt
puhdistavat tehokkaasti koko kehoa.

NESTETTÄ POISTAVA LEVÄKÄÄREHOITO
THERMO-SPA’SSA (Annemarie Börlind)
40 min 43.00 €

Geelimäinen vartalokääre perustuu luonnon pehmentäviin
öljyihin ja merileväuutteeseen. Hoidon aluksi suoritetaan
vartalokuorinta, sitten levitetään geelimäinen leväkääre ja
lopuksi vartalo kosteutetaan kiinteyttävällä hierontavoiteella.
Hoito ravitsee, kosteuttaa ja pehmentää ihoa, poistaa
toksiineja ja nestettä kehosta.

PÄÄHIERONTA

10 min 15.00€
Vartalohoidon kruunaa ihana päähieronta. Päänahka
stimuloiva uute ja hiusmaski parantavat hiusten rakennetta
ja hiusten ulkonäköä.

KLASSINEN OSAHIERONTA

30 min 30.00 €
40 min 35.00 €
Useimmiten lihasjännitykset kehittyvät selkään ja
niska–hartiaseudulle virheasentojen tai kylmettymisen
seurauksena. Osahieronta lievittää näitä ongelmia.

PERINTEINEN YLEISHIERONTA

60 min 48.00 €
Perinteinen kokovartalohieronta käsittää koko kehon
lihaksiston hieronnan, jonka tuloksena lihasjännitykset
laukeavat ja aineenvaihdunta paranee.

HIERONTA LAAVA KIVILLÄ

75 min 70.00 €
Hieronta lämpimillä kivillä vahvistaa immuunijärjestelmää,
stimuloi verenkiertoa, nopeuttaa aineenvaihduntaa ja
rentouttaa. Hieronnan aikana häviävät krooninen särky
selässä ja niskassa, jännitys vähenee. Hieronta vaikuttaa
myös chakroihin suuntaamalla energiavirtauksia.

AROMAHIERONTA

50 min 70.00 €
Aromahieronta on eteerisillä öljyillä toteutettava lempeä
hieronta. Hieronnan tavoitteena on tasapainottaa elimistöä
tuoksuterapialla, lisäksi lievittää stressiä, lihasjännityksiä
ja -kipuja, unihäiriöitä, verenpaineen vaihtelua ja vähentää
selluliittia.

YRTTIHIERONTA (THAIMAA)

45 min 54.00 €
Hieronta lämpimillä yrttikimpuilla on peräisin Itä-Aasiasta.
Tämän hieronnan aikana liukastetaan ja venytetään ihon
pintaa. Yrttien ja öljyn yhteisvaikutus kevyen paineen
kanssa nopeuttaa aineenvaihduntaa ja verenkiertoa,
koko keho pääsee osalliseksi oivasta rentoutumisesta.
Miellyttävän lämmin yrteillä täytetty käärö poistaa
hellävaraisesti kuolleita ihosoluja ja uudistaa ihon pintaa.

hierovat kylvyt
(Balneoterapia)

HIERONTA - HOITO VÄSYNEILLE JALOILLE

30 min 37.00 €
Piristävä, palauttava ja raikastava hoito on tarkoitettu
väsyneille ja rasittuneille jaloille. Jalkojen keveys ja kunto
palautuvat, ja jaloista tulee pehmeät ja rentoutuneet.
Hoidon aikana kuoritaan jalkojen iho, mitä seuraa
rentouttava ja virkistävä hieronta.

HIERONTA RASKAANA OLEVILLE

35 min 35.00 €
Lasta odottavalle naiselle hieronta on hyödyllinen ja
erittäin suositeltava (mikäli terveyden kanssa ei ole
ongelmia). Hieronta auttaa estämään jalkojen turvotusta,
öisiä jalkakramppeja, selkäkipuja, parantaa veren- ja
lymfakiertoa ja jopa lievittää ummetusta ja pahoinvointia.

SELLULIITTIA EHKÄISEVÄ HIERONTA

40 min 40.00 €
Selluliittia ehkäisevä hieronta palauttaa ihon kimmoisuuden,
normaalin aineenvaihdunnan ja verenkierron. Hieronnassa
käytetään erityisiä selluliittia vähentäviä hierontaotteita ja
erityistä selluliittivoidetta, joka auttaa poistamaan elimistön
ongelma-alueilta ylimääräistä vettä ja tasoittaa ihoa.

GREIPPI-MAITOKYLPY

maks. 20 min 20.00 €
Intensiivisesti ihoa kosteuttava, runsaasti vitamiineja
sisältävä, pehmentävä ja palauttava hoito.

MAGNESIUM-LAVENTELIKYLPY

maks. 20 min 20.00 €
Tehokkaasti lihaksia rentouttava hierova kylpy sopii
treenajille tai esimerkiksi pitkän kävelylenkin jälkeen. Sopii
hyvin klassista hierontaa edeltäväksi hoidoksi.

LAVENTELIKYLPY

maks. 20 min 15.00 €
Tämä hoito auttaa taistelemaan iho-ongelmia vastaan
ja vaikuttaa nuorentavasti. Laventelin aromi toimii
luonnollisena rauhoittavana aineena.

ROSMARIINIKYLPY

Maks. 20 min 15.00 €
Rosmariini on hyvä virkistäjä ja palauttaja, auttaa
poistamaan kehosta toksiineja, lieventää hengityselinten
ja sydämen toiminnan sairauksia. Ihomme rakastaa
rosmariinia, sillä se auttaa ihottumiin, ekseemaan,
turvotukseen, selluliittiin ja ikääntyvään ihoon. Myös lihasja nivelsairauksista ja kroonisesta väsymyksestä kärsivät
saavat rosmariinista apua.

GEELILAKKAUKSEN POISTO

käsi – ja jalkahoidot

10.00 €

PEDIKYYRI

(kynsien lakkaus yhdellä värillä tai ranskalainen lakkaus)
65 min 45.00 €

SPA DELUX PEDIKYYRI

(kynsien lakkaus yhdellä värillä, ranskalainen lakkaus tai
lakkaus useilla väreillä, ei koristeitä)
90 min 53.00 €
Spa pedikyyri on todella miellyttävä hoito sinun jaloillesi.
Hoito alkaa rentouttavalla jalkakylvyllä jonka jälkeen
hoidetaan kynsinauhat ja muotoillaan kynnet. Seuraa
kuorinta ja kosteuttava naamio, hoito päättyy rentouttavaan
hierontaan voiteella.

WELLNESS-JALKAHOITO
PERINTEINEN MANIKYYRI

(sisältyy kynsien lakkaus yhdellä lakalla tai ranskalainen
lakkaus)
40 min 30.00 €

PERINTEINEN MANIKYYRI
GEELILAKKAUKSELLA
60 min 38.00 €

PERINTEINEN MANIKYYRI MIEHILLE
40 min 30.00 €

SPA-DELUX MANIKYYRI KOSTEUTTAVALLA
PARAFIININAAMIOLLA
(sisältyy kynsien lakkaus yhdellä lakalla tai ranskalainen
lakkaus)
70 min 42.00 €

SYVÄKOSTEUTTAVA KÄSIHOITO
LÄMPIMÄLLÄ PARAFIININAAMIOLLA
(ei sisällä manikyyriä eikä kynsien lakkausta)
30 min 25.00 €

NOPEA KÄSIHOITO – Silkkitassu

15 min 10.00 €
Kevyt käsihieronta, kuorinta entsyymikuorinnalla, kosteutus
voiteella.

KYNSIEN LAKKAUS

(sisältää kynsien muotoilun)
8.00 €

GEELILAKKAUS

(sisältää kynsien muotoilun)
10.00 €

40 min 31.00 €
Hoito sisältää rentouttavan jalkakylvyn, jota seuraavat
tehokas kuorinta, puhdistava ja virkistävä naamio ja lopuksi
rentouttava jalkahieronta.

kumppanin
kanssa yhdessä
Hinta kahdelle hengelle

lapsille (5-12 v)
tarkoitetut hoidot

SPAMANIKYYRI KAHDELLE

(käsien kuorinta, manikyyri, lämmin naamio, hieronta,
kynsien lakkaus)
Maks. 65 min 62.00 €
Mahdollisuus nauttia kahdestaan ystävän tai
ystävättären kanssa ylellisestä spa-hoidosta. Lämpimällä
appelsiinipersikkaparafiinillä on syväkosteuttava vaikutus
ja se suojaa vapailta radikaaleilta. Sisältää runsaasti
karotiinia, C-vitamiinia ja kollageenia. Silottaa ja muuttaa
ihon elastiseksi ja pehmeäksi.

RENTOUTTAVA GREIPPI - MAITOKYLPY
KAHDELLE

25 min 28.00 €
Mahdollisuus kokea kahdenkeskeisiä helmikylvyn nautintoja
miellyttävässä seurassa.

KULTAEMULSIOHIERONTA JA VIRKISTÄVÄ
VIINIKYLPY KAHDELLE

60 min 96.00 €
Sensuaalinen rituaali kahdelle hengelle – kypsän punaisen
viinirypäleen herkullinen aromi ja pehmeys luovat
äärimmäisen tyytyväisyydentunteen, jota seuraa aisteja
kiehtova klassinen hieronta kultaemulsiolla. Se virkistää
vartaloa ja parantaa ihon väriä.

HIERONTA KAHDELLE

50 min 80.00 €
Rentouttava hieronta kahdelle on hoito jossa hieronta
tehdään samanaikaisesti kahdelle asiakkaalle
vierekkäisillä hierontapöydillä. Sopii hyvin niin pareille kuin
ystävyksillekin.

AROMATERAPEUTTINEN HIERONTA
SHEAVOILLA KAHDELLE

50 min 100.00 €
Samanaikaisesti kahdelle suoritettava tuoksuhieronta
auttaa tasapainottamaan elimistöä, lievittää stressiä,
lihasjännityksiä ja -kipuja, unihäiriöitä ja verenpaineen
heittelyitä. Sheavoi ravitsee ja kosteuttaa ihoa tehokkaasti.

MANSIKKAHIERONTAKYLPY
20 min 15.00 €

HUNAJA- JA MAITOKYLPY
20 min 15.00 €

LASTEN HIERONTA SHEAVOILLA

25 min 25.00 €
Sheavoi ravitsee ihoa A-, E- ja F-vitamiineilla, jotka auttavat
hoitamaan ihoa ja pitämään sen puhtaana ja terveenä. Lisäksi
sheavoi rauhoittaa kuivaa ja halkeilevaa ihoa ja sopii hyvin
hieronnaksi myös ärtyneelle iholle.

MINI-MANIKYYRI
30 min 20.00 €

lisäpalvelut

KOSMEETTINEN DEKOLTEEN JA SELÄN
MEKAANINEN SYVÄPUHDISTUS
40 min 40.00€

KULMIEN MUOTOILU
6.00 €

KULMIEN MUOTOILU VAHALLA
10.00 €

KULMIEN KESTOVÄRJÄYS
7.00 €

KULMIEN KESTOVÄRJÄYS JA MUOTOILU
10.00 €

RIPSIEN KESTOVÄRJÄYS
9.00 €

RIPSIEN JA KULMIEN KESTOVÄRJÄYS
JA MUOTOILU
18.00 €

depilaatio

Naisille ja miehille
SÄÄRET
21.00 €

REIDET
24.00 €

JALAT
30.00 €

KAINALOT
13.00 €

BIKINI
17.00 €

KÄDET
21.00 €

KASVOT

(ylähuuli ja leuka)
7.00 €

MIEHILLE
SELKÄ
30.00 €

RINTA
17.00 €

VATSA
13.00 €

SUOLAHUONE
40 min 8.00 €
5 x 40 min 27.00 €
10 x 40 min 50.00 €

nauti lisää

INFRAPUNASAUNA
30 min 8.00 €/ 1 hlö
30 min 12.00 €/ 2-3 hlö
30 min 18.00 €/ 4-6 hlö
5 x 30 min 27.00 €
10 x 30 min 50.00 €

MERITON HIUSSTUDION HINNASTO

HUOM! Kaikki palvelut sisältävät hiustenpesun ja föönikampauksen, jollei toisin ole merkitty.
*Hoitoon ei sisälly hiustenpesua eikä föönikampausta.
Lyhyet hiukset – pituus enintään 10 cm
Puolipitkät hiukset – pituus 10–20 cm
Pitkät hiukset - pituus 20–40 cm (olkapäistä lapaluihin)
Extra pitkät hiukset – pituus yli 40 cm
HIUSTENLEIKKAUS
Lyhyet hiukset 				
Puolipitkät hiukset 			
Pitkät hiukset/ Muodonmuutos 		
*Otsahiusten leikkaus 			

25.00 €
28.00 €
35.00 €
5.00 €

FÖÖNIKAMPAUS
Lyhyet hiukset 				
Puolipitkät hiukset 			
Pitkät hiukset 				
Extra pitkät hiukset 			

18.00 €
21.00 €
24.00 €
30.00 €

JUHLAKAMPAUS
Lyhyet hiukset 				
Puolipitkät hiukset 			
Pitkät hiukset 				
Extra pitkät hiukset 			

25.00 €
30.00 €
35.00 €
40.00 €

VÄRJÄYS
Juurihoito-väri 				35.00 €
Lyhyet hiukset 				
40.00 €
Puolipitkät hiukset 			
45.00 €
Pitkät hiukset 				
50.00 €
Extra pitkät hiukset 			
55.00 €

VÄRJÄYS, LEIKKAUS
Lyhyet hiukset 				
Puolipitkät hiukset 			
Pitkät hiukset 				
Extra pitkät hiukset 			

50.00 €
55.00 €
60.00 €
65.00 €

RAIDAT
Lyhyet hiukset 				
Puolipitkät hiukset 			
Pitkät hiukset 				
Extra pitkät hiukset 			

40.00 €
45.00 €
50.00 €
55.00 €

RAIDAT, LEIKKAUS
Lyhyet hiukset 				
Puolipitkät hiukset 			
Pitkät hiukset 				
Extra pitkät hiukset 			

50.00 €
55.00 €
60.00 €
65.00 €

RAIDAT, VÄRJÄYS
Lyhyet hiukset 				
Puolipitkät hiukset 			
Pitkät hiukset 				
Extra pitkät hiukset 			

50.00 €
55.00 €
65.00 €
70.00 €

RAIDAT, VÄRJÄYS, LEIKKAUS
Lyhyet hiukset 				
Puolipitkät hiukset 			
Pitkät hiukset 				
Extra pitkät hiukset 			

55.00 €
60.00 €
70.00 €
75.00 €

PERMANENTIT (Leikkaus ei sisälly)
Lyhyet hiukset 				
Puolipitkät hiukset 			
Pitkät hiukset 				
Extra pitkät hiukset 			

45.00 €
50.00 €
60.00 €
65.00 €

MIDOLLO DI BAMBOO - HOITO VAHINGOITTUNEILLE
HIUKSILLE
Midollo di Bamboon tärkein ravintoaine on saatu
bambunversoista ja se palauttaa hiuksen oikean ja
luonnollisen rakenteen. Bambu sisältää hiusten kunnolle
erittäin olennaista piitä, joka auttaa palauttamaan
mineraalisuolojen sisällön vahingoittuneissa tai
heikentyneissä soluissa sekä palauttaa hiusten vahvuuden.
Tuloksena ovat vahvat ja terveet, luonnollisen kauniit,
kiiltävät ja ihmeen pehmeät hiukset.
Lyhyet hiukset 				
32.00 €
Puolipitkät hiukset 			
38.00 €
Pitkät hiukset 				
42.00 €
Extra pitkät hiukset 			
45.00 €
HIUSTEN SUORISTUS
* Otsahiukset 				
* Lyhyet hiukset 				
* Puolipitkät hiukset 			
* Pitkät hiukset 				
* Extra pitkät hiukset 			

5.00 €
10.00 €
13.00 €
16.00 €
20.00 €

VÄRINPOISTO HIUKSISTA
(värinpoisto, värjäys, leikkaus)
Lyhyet hiukset 				
Puolipitkät hiukset 			
Pitkät hiukset 				
Extra pitkät hiukset 			

65.00 €
80.00 €
95.00 €
105.00 €

HIUSTENPESU 				15.00 €

HIUSHOIDOT
PÄÄHIERONTA PÄÄNAHAN TYYPIN MUKAAN
Lyhyet hiukset 				
21.00 €
Puolipitkät hiukset 			
24.00 €
Pitkät hiukset 				
27.00 €
Extra pitkät hiukset 			
30.00 €
NUTRI SEDUCTION – HOITO KUIVILLE HIUKSILLE
Tuotteiden erityinen koostumus sisältää kashmirin
palauttavia ja mikrokuituja vahvistavia proteiineja sekä
kaurauutetta, jonka lipidit auttavat säilyttämään hiusten
kosteustasapainoa. Hiukset muuttuvat vahvemmiksi,
elävämmäksi ja kashmirin pehmeäksi. Hoito ravitsee,
hoitaa ja kosteuttaa hiuksia sekä lisää niiden kiiltoa.
Lyhyet hiukset 				
28.00 €
Puolipitkät hiukset 			
34.00 €
Pitkät hiukset 				
38.00 €
Extra pitkät hiukset 			
42.00 €

MIEHILLE
HIUSTENLEIKKAUS 			
KONELEIKKAUS 			
PARRAN MUOTOILU 			

18.00 €
12.00 €
7.00 €

LAPSILLE
HIUSTENLEIKKAUS
(alle 7v lapset) 				

10.00 €

