KEHAHOOLITSUSED
Delux selja koorimine

15 min

14 €

Delux keha koorimine

25 min

33 €

Klassikaline massaaž (selg/jalad/pea)

20 min

28 €

50 min/70 min

51 / 73 €

50 min

51 €

20 min/50 min

29 / 51 €

20 min/50 min

29 / 51 €

30 min/55 min

45 / 67 €

20 min/ 50 min

30 / 54 €

50 min

50 €

30 min

37 €

40 min

41 €

A la Carte massaaž
Aroomimassaaž
Aroomimassaažis ühendatakse massaaži tervendav puudutus
taimedest saadud eeterlike õlide tervendava mõjuga

Salendav kehamassaaž
Hoolitsus stimuleerib ainevahetust, aitab
väljutada organismist jääkaineid ning vähendada tselluliiti

Šokolaadimassaaž
Šokolaad tekitab õnnehormoone! Lõõgastav šokolaadimassaaž
leevendab stressi ning rahustab. Massaaž niisutab ja toidab nahka
ning parandab ainevahetust.

Meemassaaž
Meemassaaž on iidne Tiibeti teraapia, kus naha kaudu imendudes
annab mesi edasi oma head raviomadused. Parandab füüsilist
vormi ja ainevahetuts, puhastab energiakanalid, samuti soodustab
meemassaaž seedimist ja toitainete omastamist ning trimmib nahka

Sügavniisutav massaaž shea võiga
Efektiivselt niisutav ja toitev massaaž kehale shea võiga

Ainevahetust kiirendav lümfimassaaž
Pehme massaaž stimuleerib lümfivedeliku voolu ja ergutab
jääkainete eemaldamist kehast. Lõdvestab ja leevendab lihaspingeid,
mõjub hästi tursete, vereringehäirete ja ainevahetushaiguste puhul

Jalatalla massaaž
Tsooniteraapia mõjutab närvisüsteemi kaudu kõiki elundeid, seetõttu
paraneb kõikide siseorganite töö kvaliteet. Pärast massaaži on tunda
jalgade ja kogu organismi kergust, paraneb üldine enesetunne,
stress kaob ning uni muutub rahulikumaks

Hoolitsus väsinud jalgadele
Koorimine, lõõgastav massaaž ja mask väsinud ning turses jalgadele.
Hoolitsus parandab vereringet ja alandab turseid. Hoolitsus ei
sisalda pediküüri.

KEHAHOOLITSUSED
Kehamassaaž magneesiumiõliga

20 min/50 min

30 / 54 €

60 min

63 €

75 min

84 €

80 min

81 €

70 min

76 €

50 min

58 €

65 min

72 €

20 min

37 €

Magneesiumipuudus põhjustab väsimust, jalakrampe, unehäireid,
peavalusid ning kõrget vererõhku. Teaduslikult on tõestatud, et
läbi naha imendub magneesium kuni 10 korda kiiremini, aidates
leevendada mitmeid terviseprobleeme. Lisaks muudab magneesium
naha meeldivalt pehmeks ja siidiseks

Spa Aromatique lõõgastav kehahoolitsus
Lõõgastav massaažihoolitsus eeterlike õlide ja kehamähisega

Kooriv ja niisutav kehahoolitsus
Kogu keha koorimisele aromaatse koorijaga järgneb klassikaline
massaaž

Salendav kehahoolitsus + näohoolitsus
Eksklusiivne, efektiivne ja lõõgastav kehahoolitsus, mis ravib kõiki
tselluliidi tüüpe. Hoolitsus algab kooriva mähisega, seejärel kantakse
kehale rasvarakke vähendav seerum. Hoolitsus jätkub salendava
massaažiga ning lõpuks kantakse kehale niisutav kreem

Jaapani Hanakasumi + jalatallamassaaž
Taastav ja toitev keharituaal on inspireeritud Jaapani
traditsioonidest. Hoolitsuse alguses kantakse kogu kehale kirsiõieriisi koorija, mis eemaldatakse pehmete koorivate rätikutega.
Järgneb sheavõiga massaaž tervele kehale

Tai massaaž
Spetsiaalne venitustest koosnev massaaž, mis viiakse läbi
spetsiaalsel matil.

Hawaii lomi-lomi massaaž
Sügavalt lõõgastav Lomi-Lomi massaaž tuli meile Hawaii saarte
iidsetest templitest ja on üks saladuslikematest massaažidest, mille
tulemusel toimub organismi taastumine füüsilisel, emotsionaalsel
ja vaimsel tasandil. Massaaž paneb kehas energia vabalt voolama,
keha iseennast tervendama ning inimene tunneb end täidetuna
armastusega. Massaaž on väga sobiv kaalulangetamiseks.

India näo- ja peamassaaž
India peamassaaž aitab lõõgastada lihaseid ja pingeid, kiirendab
ainevahetust, eemaldab kudedest jääkaineid, parandab und
ja keskendumisvõimet. Parema lõõgastuse saavutamiseks
kombineeritakse peamassaaž koos näomassaaži ja niisutava
näomaskiga

KEHAHOOLITSUSED
India kehamassaaž

50 min

55 €

80 min

77 €

50-80 min

58-79 €

Lümfide tööd ja vereringet ergutava massaaži tulemusena paraneb
ainevahetus ja kiireneb jääkainete eemaldumine kehast. Massaaž
stimuleerib vereringet, rahustab närvisüsteemi ja stimuleerib
kudesid. Lisaks lõõgastusele on Abhyanga massaaž väga sobilik
kuivale ja ülikuivale nahale.

India kehamassaaž + näo- ja peamassaaž
Endosphere`s aparaaditeraapia figuuri korrigeerimine
Endospheres Therapy on noorendamisteraapia, mis silub, toniseerib,
parandab mikrotsirkulatsiooni ja modelleerib. Sobib hästi nii
tselluliidiraviks ning organismi üldväsimuse peletamiseks. Protseduur
põhineb vibrokompressiooni massaažil, on valutu, organismile ohutu
ja mittetraumeeriv ning aitab vältida selliseid tüsistusi nagu naha
lõtvus ja rippumine

NÄOHOOLITSUSED
Klassikaline näopuhastus ja massaaž

50 min/80 min

55 / 74 €

20 min

38 €

40 min

54 €

50

55 €

50 min

64 €

50-70 min

71-87 €

40 min

46 €

50 min

88 €

Naha toniseerimine, koorimine, mehaaniline puhastus, massaaž,
näomask ja -kreemitamine

Kiire ja niisutav näohoolitsus
Naha toniseerimine, koorimine, massaaž, mask vastavalt
nahatüübile, silma- ja näokreem

Hooajaline näohoolitsus
Täielikult parabeenivaba hoolitsus täidab naha vajadusi vastavalt
aastaajale. Pika talve lõppedes näib nahk väsinud ning peab saama
täiendada oma hapniku ja vitamiinide varusid. Sügisel aga vajab
nahk rohkem niisutust ja kaitset pakase eest. Hoolitsus sisaldab
koorimist, maski ja lõõgastavat massaaži, mis muudavad naha
kirkaks

Tundliku naha hoolitsus
Mitmekülgne hoolitsus, mille käigus eemaldatakse nahalt
ebapuhtused (teepuuõli) ning koorimine muudab näonaha kauniks ja
säravaks (salitsüülhape). Hoolitsus sisaldab mehaanilist puhastust.
Tulemuseks on terve ja puhas nahk.

Intensiivne kooriv näohoolitsus
Spetsiaalselt iluekspertide poolt välja töötatud nahka uuendav
hoolitsus, mis sobib kõikidele nahatüüpidele. Hoolitsus sisaldab
2-etapilist koorimist: mikrolihvimine naturaalse korundumi
mikrokristallidega ja kerge happekoorimine. Järgneb lõõgastav
massaaž tasakaalustava palsamiga, mis neutraliseerib naha PHtaseme, rahustab ja suurendab tervete rakkude hulka. Hoolitsuse
lõpus kantakse näole hapnikuga rikastav mask.

Intensiivne niisutav näohoolitsus
Uue generatsiooni niisutav hoolitsusprogramm. Pinnapuhastusele ja
koorimisele järgnevad kaks maski: efektimask taastab koheselt naha
veesisalduse ning geel-mask säilitab niiskuse tasakaalu epidermises.
Hoolitsuse muudavad eriti tõhusaks Digi-Esthétique massaaživõtted
ning kreem, mis tugevdab naha kaitsebarjääri ja võitleb vabade
radikaalide vastu.

Silmaümbruse hoolitsus
Täiuslik hoolitsus säravate silmade heaks! Vähendab tumedaid
silmaaluseid, turseid ja kortsukesi. Sobib ka tundlike silmadega
klientidele ja kontaktläätsede kandjatele

Silmaümbruse hoolitsus + kaela-ja dekolteehoolitsus

NÄOHOOLITSUSED
Beaute Aromatique näohoolitsus „Särav nahk täis elujõudu“

50 min

56 €

50 min

84 €

50 min

84 €

40

56 €

Eriline näohoolitsus põhineb aroomiteraapia meetoditel.
Aromaatsete eeterlike õlide looduslikud toimeained ning spetsiaalsed
massaaživõtted muudavad naha kauniks ja säravaks. Hoolitsus
sobib igale vanusele, kõikidele nahatüüpidele ning vastab igale ilu
eesmärgile.

Age Firming hoolitsus „Pingulda nahka ja kaota kortsud“
Spetsiaalne nahka uuendav hoolitsus, mis sobib kõikidele
nahatüüpidele.

Age Repair hoolitsus „Kaota oma näonahalt aastate jäljed“
Efektiivne hoolitsus naistele, kes soovivad oma tõelise vanuse enda
teada jätta

Värskendav erihoolitsus meestele
Jääkaineid väljutav ja stressi alandav näohoolitsus meestele.
Hoolitsus algab lõõgastava peamassaažiga, millele järgneb
süvapuhastus ning näomassaaž. Ingveri ja C-vitamiiniga rikastatud
mask tagab näonaha veatu jume.

NÄOHOOLITSUSED
MARY COHR CATIOVITAL ENERGY APARAADIGA
Uuendav näohoolitsus

50 min

64 €

50 min

73 €

80 min

89 €

40 min

47 €

Päevameik

25 min

26 €

Õhtumeik

55 min

35 €

Ripsmete värvimine

30 min

10 €

Kulmude värvimine

20 min

8€

Kulmude kujundamine

20 min

10 €

Ripsmete keemiline koolutamine ja värvimine

50 min

43 €

Personaalselt kohandatav nahka uuendav, sügavpuhastav ja ilu
andev aparaadihooldus

Eksklusiivne pinguldav näohoolitsus
Pinguldav aparaadihooldus näole ja kaelale parandab nähtavalt
lihaste toonust, „voolib“ näoovaali, silub silmnähtavalt kõik peened
ja sügavad jooned ning parandab naha struktuuri

Täiuslikult uuendav ja pinguldav näohoolitsus
Eksklusiivne näohooldus, mis pakub nahale terviklahendust.
Hoolitsusel on kohene lifting efekt, näonahk ja kael on pingul,
näojooned ning kortsukesed silutud, nahk on ilus, niisutatud, puhas
ning jume ühtlane ja särav.

Silmaümbruse hoolitsus
Silmad on hingepeegel. Silmaümbruse erihoolitsuse järel on silmad
puhanud, nooruslikumad ja säravad. Kortsud on silutud, tumedad
silmaalused on hajunud ning tursed vähenenud

ILUHOOLITSUSED

VEEHOOLITSUSED
Salendav vannihoolitsus

20 min

21 €

20 min

21 €

50 min

46 €

50 min

46 €

20 min

36 €

Hoolitsuses kasutatakse Jumalanna vanniõli ja salendavat eeterlikku
õli, mis kiirendavad ainevahetust ja vähendavad “apelsinikoore”
efekti.

Lõõgastav vannihoolitsus
Lõõgastav massaaživann Teie poolt valitud aroomsete ekstraktidega,
mis stimuleerivad vereringet ja rahustavad meeli.

Vannihoolitsus koos kehamassaažiga
Hoolitsus algab luksusliku vannihoolitsusega, millele järgneb
lõõgastav kehamassaaž.

Vannihoolitsus koos kehakoorimisega
Hoolitsus algab mõnusa keha koorimisega, millele järgneb luksuslik
massaaživann.

Lihaspingeid leevendav magneesiumivann
Magneesium kindlustab organismis lihaste lõdvestumise, vähendab
stressi ning parendab une kvaliteeti. Üks efektiivsemaid viise
magneesiumipuudust vähendada on omastada seda naha kaudu
ning selleks sobib ideaalselt magneesiumivann.

KÄTE- JA JALGADEHOOLITSUSED
SPA maniküür

55 min

41 €

25 min

18 €

55 min

42 €

55 min

44 €

55 min

50 €

25 min

14 €

Koorimine, mask, massaaž, hooldus, kätekreem, lakkimine

Sügavniisutav parafiinihoolitsus kätele
Koorimine, mask, massaž, parafiin

Prantsuse maniküür
Hooldus, massaaž, lakkimine prantsuse maniküüri stiilis

Maniküür geellakiga
Hooldus, lakkimine geellakiga

Prantsuse maniküür geellakiga
Hooldus, lakkimine prantsuse maniküüri stiilis geellakiga

Geellaki eemaldus

KÄTE- JA JALGADEHOOLITSUSED
SPA pediküür

55 min

56 €

25 min

20 €

45 min

45 €

55 min

57 €

90 min

66 €

5 min

8€

Sääred

25 min

26 €

Sääred ja reied

45 min

40 €

Bikiinipiirkond

25 min

29 €

Kaenlaalused

25 min

13 €

Käed

25 min

23 €

Selg

25 min

38 €

Näopiirkond

20 min

9€

Pehmendav hooldus, mis algab jalgade koorimisega, järgneb mask,
massaaž, kreem, soovi korral ka küünte lakkimine

Sügavniisutav parafiinihoolitsus jalgadele
Koorimine, mask, lõõgastav massaaž, jahutav parafiin

Klassikaline pediküür
Hooldus, kreemitamine

Pediküür probleemsetele jalgadele
Pehmendav hooldus jalgade ja küünte probleemide korral.Soovi
korral lakitakse küüned spetsiaalse ravilakiga.

Pediküür geellakiga
Hooldus, lakkimine geellakiga

Ühe küüne katmine geellakiga

DEPILATSIOON

JUUKSUR
Pesu, lõikus, soeng

30-55min

28-42 €

Föönisoeng / juuste sirgendamine

25-45 min

20-32 €

5-15 min

9€

25 min

13 €

Tütarlaste juuste lõikus (kuni 14a.)

30-55 min

18 €

Noormeeste juuste lõikus (kuni 14a.)

20-30 min

17 €

Juuste ravi ja hooldus LEONOR GREYL orgaaniliste
vahenditega

40-55 min

31-45 €

Pidulik soeng

30-55 min

28-40 €

Pruudisoeng

30-55 min

47 €

Proovisoeng

30-55 min

26 €

Punumine, lokid, klambrid

10-55 min

15-25 €

Keemiline lokk ja lõikus

100-120 min

55-69 €

Keemiline lokk, kergvärv ja lõikus

120-180 min

79-100 €

Juuste värvimine ja föönitamine

90-180 min

47-70 €

Juuste värvimine, lõikus ja föönitamine

120-180 min

60-110 €

Väljakasvu värvimine ja föönitamine

90-180 min

41-62 €

Juuste triibutamine ja föönisoeng

90-180 min

42-72 €

Juuste triibutamine, lõikus ja föönisoeng

120-180 min

61-110 €

Meeste juukselõikus, pesu, soeng

30-40 min

22 €

Meeste juukselõikus masinaga, pesu, soeng

20-30 min

17 €

Meeste juuste- ja peanaha ravi ja hooldus

20-30 min

25 €

Kaela puhastus

10-20 min

6€

Tuka lõikus
Laste juuste lõikus (kuni 6a.)

JUUKSUR
Stiilimuutus

30-55 min

31 €

Habeme piiramine

10-20 min

14 €

90 min

41 €

Meeste juuste värvimine/triibutamine

