
 

AMELIE HINNASTO 

Kasvohoidot 

Klassinen kasvohoito YonKa Le Grand Classique 98 € 

Syväpuhdistava, tasapainoittava, rentouttava kasvohoito. Sisältää Yonka-tervehdyksen, alkupuhdistuksen, 
Lucas sprayn, kaksoiskuorinnan, höyrytyksen, ihonpuhdistuksen, kulmien muotoilun, hieronnan, 

silmänympärys-/kasvonaamion sekä loppuvoiteet kasvoille 

Nuorisoihonpuhdistus Soin Teenager 70 € 

Epäpuhtaan ihon kasvohoito (alle 18- vuotiaat). Sisältää alkupuhdistuksen, kuorinnan, höyrytyksen, 
epäpuhtauksien poiston mekaanisesti, naamion ja loppuvoiteet kasvoille 

Epäpuhtaan ihon kasvohoito – ihonpuhdistus 80 € 

Epäpuhtaan ihon kasvohoito (aikuiset). Sisältää alkupuhdistuksen, kuorinnan, höyrytyksen, epäpuhtauksien 
poiston mekaanisesti, naamion ja loppuvoiteet kasvoille 

Pikakasvohoito Sis. alkupuhdistus, kuorinta, naamio ja loppuvoiteet kasvoille 35 € 

Erikoiskasvohoidot 

Erikoiskasvohoito uudistava Alpha Vital uudistava 115 € 

Uudistava AHA-BHA hedelmähappohoito. Ihoa tehokkaasti uudistava sarjahoito erityisesti väsyneelle, 
harmaalle ja vanhenevalle iholle sekä pigmenttimuutoksiin. Sisältää Yonka-tervehdyksen, alkupuhdistuksen, 

Lucas sprayn, kevytkuorinnan, AHA-hedelmähappokuorinnan, hieronnan, silmänympärysnaamion, 
erikoisnaamion syväjäädytetyistä hedelmistä, kulmien muotoilun sekä kosteusvoiteen. 

Suositellaan 4 kerran sarjahoitona 

Kiinteyttävä Optimizer erikoiskasvohoito 129 € 

Kasvonpiirteitä kohottava ja kiinteyttävä hoito. Sisältää Yonka-tervehdyksen, alkupuhdistuksen, Lucas 
sprayn, kaksoiskuorinnan, juonne- ja ryppykuorinnan, seerumin paikallisesti, hieronnan, huulinaamion, 

tuplaliftaavan naamion, kulmien muotoilun sekä kosteusvoiteen. 

Kosteuttava Hydralessence Visage  eikoiskasvohoito 95 € 

Pitkävaikutteinen ja syväkosteuttava kasvohoito kuivalle ja kosteutta kaipaavalle iholle. 

Kauneustauko Escale Beaute kasvohoito 55 € 

Kauneustauko sisältää Yonka-tervehdyksen, alkupuhdistuksen, Lucas sprayn, kevyen kuorinnan, kasvojen ja 
kaulan hieronnan, kosteuttavan naamion sekä kosteusvoiteen. 

Timanttimikrohionta  75 € 

Timanttimikrohionta+naamio 

Alkupuhdistus, timanttimikrohionta, kulmien siistiminen, rauhoittava naamio, hoitovoiteet 



 

Täydellinen kasvohoito timanttimikrohionnalla 99 € 

Alkupuhdistus, timanttimikrohionta, kulmien siistiminen, kasvohieronta, naamio, hoitovoiteet 

Selän timanttimikrohionta 75 € 

Timanttimikrohionta kasvohoidon yhteydessä 25 € 

Ultraäänipuhdistus 

Ultraäänipuhdistus+naamio 75 € 

Alkupuhdistus, ultraäänipuhdistus, kulmien siistiminen, naamio ja loppuvoide 

Täydellinen kasvohoito ultraäänipuhdistuksella 99 € 

Alkupuhdistus, ultraäänipuhdistus, mekaaninen puhdistus tai hieronta, kulmien siistiminen, naamio, 
hoitovoiteet 

Ultraäänipuhdistus kasvohoidon yhteydessä  25 € 

Bion happokuorinnat 

Ihoa tehokkaasti uudistava hoito. Happohoidossa käytetään maitohappoa tai glykolihappoa, joka valitaan 
aina ihotyypin mukaan. Sarjan tuotteilla voidaan hoitaa vaikeita iho-ongelmia. 

Bion happokuorinta 75€ 

Bion happokuorinta hieronnalla 90€ 

Bion happokuorinta, sarjahoito 3 kertaa 200€ 

Bion happokuorinta, sarjahoito 6 kertaa 390€ 

Bion ihoanalyysi (sis. Aloituspakkauksen)  60€ 

Bion Singnature Hydra Glow kasvohoito 85€ 

Bion Signature Cooling Stimulation  80€80€ 

Bion Signature Blemish Balance 80€ 

Bion Signature Calming Comfort  80€ 

Bion Signature C Brighten at antioxidant 96€ 

Laitehoidot 

Radiofrekvenssihoidot  
Radiofrekvenssin teho perustuu energiaan, joka lämmittää ihon kaikkia kerroksia. RF lisää ihon kollageenin 

muodostusta, joka joka on kiinteyden perusta. Lämpö lisää verenkiertoa ja näin kuona-aineet poistuvat 
tehokkaammin. Tuloksena on tasaisempi ja heleämpi iho sekä pienet rypyt ja poimut häviävät. Suositellaan 

sarjahoitona 4-8kertaa 1x/viikossa. 

Aloita aina hoidolla, johon kuuluu timanttimikrohionta. 

Radiofrekvenssihoito timanttimikrohionnalla 120€ 

Radiofrekvenssihoito jatkohoito 100€ 



 

Silmänympäryshoito  50€ 

WishPro Kasvohoidot 

Huom! Vain Kivistön hoitolassa 

WishPro käyttää uutta imeytysteknologiaa hyväkseen - mikrovirtaa, valoterapiaa ja magneettisia pulsseja 
jolloin päästään solujen ytimeen kivuttomasti imeyttämään hoitoseerumit/aineet. Hoito tekee 

juonteidentäytöistä ja Botox hoidoista tarpeettomat. Suositellaan sarjahoitona. 

 WishPro ensimmäinen kerta 120€ 

WishPro jatkohoitokerta 90€ 

WishPro Pikakasvohoito 50€ 

Dermatude Kasvohoidot 

Dermatude metaterapia kasvohoito ja kaulalle  160€ 

Kasvot,kaula ja decoltee  190€ 

Mikroneulaus hoito: 

 Hoitoalue: kasvot, kaula ja decolte 189€ 

Hoitoalue: kasvot ja kaula 169 € 

Hoitoalue: kasvot 149 € 

Mikroneulaus silmän ja huultenympärysten alueella 89 € 

Mikroneulaus silmän- ja huultenympärysiholle kasvohoidon yhteydessä 69 € 

Hoitoihin voidaan yhdistää hapotushoito 39 € 

Ripset ja kulmat 

Kestovärit 

Kulmat ja ripset, sis. kulmien muotoilun 32 € 

Ripset 20 € 

Kulmat ja muotoilu 20 € 

Kulmien muotoilu 15 € 

Kasvohoidon yhteydessä ripset ja kulmat yhteensä 25 € 

Kasvohoidon yhteydessä ripset 15 € 

Kasvohoidon yhteydessä kulmat 15 € 

Ripset 

Yumi-lashes tyvikohotus + kestovärjäys ripsiin 85 € 

Yumi-lashes ja kulmien väri 95€ 



 

Klassiset ripsipidennykset 97 € 

Huolto 2/3/4 viikkoa 57/65/75€ 

Volyymi ripsipidennykset 109€ 

Huolto alk. 50€ 

Ripsipidennysten poisto 30 € 

Yumi Brows kulmien laminointi 50€ 

YomiLash ja Yumi Brows 120€ 

Jalat 

Kokonaisvaltainen jalkahoito sis jalkojen kylvetys, kynsien ja kynsinauhojen hoito tarvittaessa 
poralla, kovettumien ja halkeamien hoito ja jalkavoiteen hieronta 67 € 

Jalkahoito hieronnalla tai kuorinnalla 73 € 

Jalkahoito lakkauksella (lakkapullon saat kotiin mukaan) 75 € 

Hemmotteluhoito hieronnalla ja lakkauksella 85 € 

 Pikapedikyyri Max 30 min. Voit valita esim. kynsien ohennus poralla, kynsien leikkaus, 
kovettuman/syylän/känsän poisto 40 € 

Verrutop syylähoito 45 € 

Syylähoito jalkahoidon yhteydessä 30 € 

Parafiinihoito jalkahoidon yhteydessä 20 € 

    Jalkahoito ja kestolakkaus 105€ (ranskalaisella kestolakkauksella)  115€ 

CND Shellac-kestolakkaus varpaankynsiin 48€ 

Yumifeet 60€ 

Ihokarvojen poisto sokerilla tai vahalla 

 Sääret tai reidet 42 € 

Koko jalat 70 € 

Sääret, reidet ja bikiniraja 90 € 

Selkä 50 € 

Bikiniraja 32 € 

Laajennut stringbikini 45€ 

Sääret, kainalot ja bikiniraja 75 € 

Brassi ensimmäinen kerta (vain naisille) 75 € 

Brassi säännöllisesti käytynä (vain naisille) 65 € 

Kainalot 28 €   



 

Käsivarret 30 € 

Leuka tai ylähuuli 16 € 

Ylähuuli ja leuka 22 € 

Ylähuuli, leuka ja posket 32 € 

Koko kädet 40 € 

Kädet ja kynnet 

Täydellinen käsihoito sis. kynsien muotoilu ja viilaus, kuorinta, kynsinauhojen siistiminen, 
naamio, kynsien lakkaus tai hieronta 60 € 

Käsihoito ilman lakkausta (sopii myös miehille) 45 € 

Pelkkä kynsien lakkaus 20 € 

Pikakäsihoito, esim. kasvo- / jalkahoitojen yhteydessä sis. kynsien ja kynsinauhojen hoito sekä 
käsivoidenaamio 25 € 

SPA käsihoito: kuorinta, hieronta, naamio ja lakkaus 75€ 

Lisäpalveluna: 

Ranskalainen kynsien lakkaus 15 € 

Käsihieronta 10 € 

Parafiinihoito käsille 20 € 

Käsinaamio tai kuorinta 10€ 

Rakennekynnet (akryyli tai geeli) 

Tavallinen (sisältää lakkauksen halutessa) ja koristelut 85 € 

Valkoisella, värillisellä tai glitter-kärjellä 90 € 

Kynsihuolto alkaen 70 € 

Yhden kynnen korjaus erikseen (erillisellä ajalla) 15 € 

Pikahuolto 40 € 

Rakennekynsien poisto, sisältää käsihoidon ja rakennekynsien poistamisen 55 € 

Koristelut; timantit, tarrat, 3D tarrat, kuivakukat ym. alkaen 1 € / kpl 

Rakennekynsillä viikon takuu = korjaus veloituksetta 

Geelilakkaukset 

Geelilakkaus yksivärinen/ranskalainen 48/54 € 

Geelilakan poisto ja uusi geelilakkaus yksivärinen/ranskalainen 54/58 € 

Geelilakan poisto 30 € 



 

Hoidot miehille 

Tosimiehen jalkahoito 67 € 
Jalkojen kylvetys, kynsien ja kynsinauhojen hoito, kovettumien poisto ja jalkojen raspaus sekä 

jalkavoide.  

Tosimiehen käsihoito 45 € 
Käsien kylvetys, kynsien ja kynsinauhojen hoito, kuorinta, naamio ja hieronta. 

Kasvohoito Äijille 98 € 
Hoito kosteuttaa, puhdistaa, kirkastaa ja kiinteyttää rasittunutta ihoa. Ihon syväpuhdistus ja 

kasvohieronta kuuluvat hoitoon. 

Vartalohoidot 

Aromaterapia, 60 min 60 € 

Koko kehon käsittely eteerisellä öljyllä, voit valita rentouttavan, aineenvaihduntaa parantavan tai 
virkistävän hoidon 

Kokovartalohieronta, 60min 65 € 

Kuivaharjaus ja hieronta 

Niska-hartiaseudun hieronta, 30 min 40 € 

Turvepakkaus (vain Kivistön ja Myyrmäen hoitoloissa) 45 € 

Koko vartalolle levitetään ihanan rentoutta vartaloturve. Turpeen vaikutusaika on n. 30-45 min 
jolloin syntyy lämpö-okluusio. Vartaloturve puhdistaa ihoa, kehosta poistuu kuona-aineita, 

kiihdyttää verenkiertoa, sekä rentouttaa lihasjännityksiä. Turve myös lievittää reumaattisia kipuja. 

Vartalonaamiota käytetään ihottumien, kiputilojen ja turvotuksen hoitoon, hormonaaliseen 
selluliittiin ja muuhun vastaavaan hoitoon. Turpeen bioaktiiviset ainesosat pystyvät tunkeutumaan 

ihon läpi ja sitomaan myrkkyaineita. Hoitoturve sopii kaikenikäisille. Sillä ei tunneta allergisoivaa 
vaikutusta. 

Turvepakkaus ja hieronta, n.30-45min+60min (vain Kivistön ja Myyrmäen hoitoloissa) 100€ 

Kuumakivihieronta, 75min 90 €, 30 min 45€ 

Kestävä suihkurusketus ilman aurinkoa 

Kasvot ja dekoltee 15 € 

Kokovartalo 40 € 

Jalat 20 € 

Spray-rusketus kestää 6-12 päivää ja se kuluu tasaisesti pois eikä se tahraa vaatteita. 

 Kivistössä koulutettu hieroja sunnuntaisin ja maanantaisin 

Hierontahinnat (klassinen/urheilu): 30 min 35€, 45 min 50€, 60 min 65€, 120 min 90€ 

RF hoito vartalolle pakara/reidet 100€ 

sarjahoitona 80€ 



 

Polyesia Journey Yonka 65€ 

Hydrlessence Body 95€ 

Aroma Fussion 80€ 

Kestopigmentoinnit 

Kestopigmentoinnit meillä toteuttaa Katrin Huva ja ne käydään henkilökohtaisesti asiakaan 
toiveiden mukaan ja vaihtoehtoja on useita. 

Kansainvälisissä kilpailuissa menestystä niittänyt Katrin tekee pigmentoinnit monen vuoden 
ammattitaidolla ja kokemuksella. 

3D karvatekniikka, Powderefekt, Magic Eye. 

Hinnat sovitaan tapauskohtaisesti. 


