hyvaolohoitola.fi

HIUSTEN LEIKKAUS

TEHOHOIDOT HIUKSILLE TOISEN KAMPAAMOPALVELUN YHTEYDESSÄ

sis. pesu, leikkaus ja muotoonkuivaus

Hiusten leikkaus veloitetaan ajan mukaan

Pesu & kuivaus
Lapset alle 7 v.
Nuorten hiusten leikkaus (alle 12-vuotiaat)
Kysy 10-kerran sarjakorttia, joka 10. leikkaus veloituksetta.

WellaPlex-hoitokäsittely		
30 min
45 min
60 min
30 min
20 min
25 min

alk. 30–38 €
45 €
60 €
25 €
25 €
28 €

PERMANENTTI PAKETIT
sis. leikkauksen ja föönauksen

Permanenttipaketti XS
Permanenttipaketti S
Permanenttipaketti M

105 min
120 min
150 min

XS, S, M, L VAI XL ?

SÄVY PERMANENTIN YHTEYDESSÄ

Näin valitset oman väripakettisi:
- XS , korvat näkyvissä todella lyhyet hiukset
- S , lyhyet hiukset tai max leukamittainen hius
- M , ohuet max hartioille ylettyvä hius
- L , norm/paksumpi olkapäille tai ohuet lapaluille asti ylettyvä hius kuuluu tähän pakettiin
- XL , pitkä tai paksu lapaluille ja lapaluiden ylimenevä hius, valitsethan tämän paketin, kiitos.

Lyhyet hiukset		
Puolipitkät hiukset		

100 €
115 €
130 €

40 €
50 €

HOIDOT HIUKSILLE
Hoito hiuksille tai hiuspohjalle
Hoitopaketti sis. leikkaus

45 min
60 min

55 €
65 €

KAMPAUKSET

Kaikki väripakettimme sisältää leikkauksen, sävytyksen ja föönauksen.
Jos mietit kahden paketin välillä, valitse isompi paketti. Näin meillä on riittävästi aikaa sinulle.

HIUSTEN VÄRJÄYS PAKETIT
Väripaketti XS
Väripaketti S
Väripaketti M
Väripaketti L
Väripaketti XL

105 min
120 min
120 min
150 min
150 min

100 €
110 €
120 €
130 €
140 €

Monisävy-/raidoituspaketti S
Monisävy-/raidoituspaketti M
Monisävy-/raidoituspaketti L
Monisävy-/raidoituspaketti XL

150 min
150 min
180 min
180 min

125 €
135 €
145€
155 €

Vaalennuspaketti S
Vaalennuspaketti M
Vaalennuspaketti L
Vaalennuspaketti XL

120 min
150 min
180 min
210 min

130 €
145 €
155 €
165 €

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeiden mukaisesti emme värjää alle 16-vuotiaiden hiuksia.

25 €

Suojaa hiuksia vaalennus- ja värikäsittelyn aikana sekä vahvistaa vaurioituneita hiuksia erillisenä hoitokäsittelynä.

Föönikampaus sis. pesu
45 min
Juhlakampaus
60–90 min
Kampaus- ja meikkipaketti
105 min
Hääkampaus (sis. koekampauksen) 		

49 €
65–100 €
119 €
150–199 €

Kampaukset, suuret värimuutokset ja värinpoistot varattava puhelimitse.

HIUSTEN PIDENNYKSET JA TUUHENNUKSET – KYSY HOITOLASTA
Tule meille veloituksettomaan hiustenpidennys/tuuhennuskonsultaatioon. Kampaajamme ratkaisevat kanssasi
hiuspulmasi ja tekevät juuri Sinulle unelmiesi hiukset. Käytössämme on vain parhaaseen Super Remy -laatuluokkaan
kuuluvia hiuksia, joiden hankinta on eettisesti kestävällä pohjalla.

Veloitamme työn tuntiveloituksena		

60 min/60 €

*ERIKOISTYÖT TEEMME TUNTIVELOITUKSENA		

60 min/60 €

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

PHYTOMER-KASVOHOIDOT
Phytomer on luonut ainutlaatuisen kauneuden- ja ihonhoitofilosofian: merellinen kosmetiikka, joka korostaa sisäisen
hyvinvoinnin, luonnollisen kauneuden ja aidon, yksilöllisen ihonhoidon merkitystä. Aidoista ja luonnollisista
raaka-aineistaan tunnettu Phytomer kutsuu Sinut sukeltamaan yksilöllisten hoitojen maailmaan ja kokemaan sen
hoitavat, mineralisoivat, rentouttavat ja hyvinvointia edistävät vaikutukset. Merelliset raaka-aineet ja tuotteet
soveltuvat erinomaisesti myös herkimmille ihotyypeille.

Meren kauneus – Kiinteyttävä kasvohoito

1h

85 €

Korkealuokkainen kiinteyttävä hoito, jonka kolme avainvaihetta uudistavat, täyttävät juonteita ja kiinteyttää ihoa.
Jo yhden hoitokerran jälkeen juonteet ovat huomattavasti madaltuneet ja iho on kiinteämpi.

Meren tyyneys – Rauhoittava kasvohoito

1h

75 €

Hellävarainen kasvohoito herkälle ja helposti punoittavalle iholle. Pehmentää ihoa ja vahvistaa sen
suojamekanismia. Hemmotteleva hoito rauhoittaa ihoa ja antaa sille ihanteellisen kosteutuksen.

Meren raikkaus – Puhdistava kasvohoito

DARPHIN-KASVOHOIDOT
Darphin-kasvohoito pohjautuu huolelliseen ja tarkkaan ihon kuntokartoitukseen. Sen pohjalta Darphin ammattilainen toteuttaa Sinulle ihosi tarpeita ja toiveitasi vastaavan yksilöllisen hoitonautinnon. Jokainen Darphin hoitonautinto on ainutlaatuinen.

HYDRA ORIGINEL – Kosteuttava kasvohoito

Citadine – Kirkastava ja kosteuttava kasvohoito

Kokonaisvaltaiset Darphin hieronta- ja ihonhoitotekniikat moninkertaistavat tuotteiden antamat hoitotulokset sekä
hemmottelevat kaikkia aisteja.

CYFOLIA ORGANIC – Kirkastava ja kosteuttava kasvohoito

Tavoitteena on saavuttaa jokaiselle yksilöidyt ihonhoidon huipputulokset.

1h

75 €

1h

75 €

Kaupunki-ihon hoito erityisesti kosteusköyhälle ja energiaa kaipaavalle tai epätasaisen sävyiselle iholle.

60 min

75€

Ecocert-sertifioitu kasvohoito koostuu rauhoittavasta kasvohieronnasta ja tehokkaista orgaanisista tuotteista, jotka
kosteuttavat ja kirkastavat kasvoja välittömästi.

Darphin-kasvohoidot

Acnipur-ihonpuhdistus

ULTIMATE UPLIFT – Kokonaisvaltaisesti kohottava kasvohoito
60 min

85 €/hoito

SENSITIVE TO SUBLIME – Syvätehoisesti rauhoittava kasvohoito
IMMERSIVE EXPERIENCE –Intensiivisesti kosteuttava kasvohoito
PERFECTLY RADIANT – Ihoa heleyttävä kasvohoito
SERENE AROMATIC DETOX – Stressiä lievittävä detox-kasvohoito
60 min

1h

75 €

Täsmähoito epäpuhtaalle ja tukkeutuneelle iholle sisältäen mekaanisen ihonpuhdistuksen. Syväpuhdistava hoito
tasapainottaa liiallista talineritystä ja tekee ihosta terveemmän, raikkaamman ja puhtaamman näköisen.

EXQUISATE AT ANY AGE – Kiinteyttävä ja silottava kasvohoito

		

75 €

Ihon kosteudella täyttävä kasvohoito. Auttaa palauttamaan ihon luonnollisen kosteuspitoisuuden. Hoidossa yhdistyvät tehokkaat orgaaniset merelliset vaikuttavat aineet, jotka täyttävät ihon kosteudella, uudistavat ja kirkastavat
ihoa.

Kasvohoidoissa käytettävät korkealuokkaiset hoitotuotteet pohjautuvat luonnon puhtaimpien kasviuutteiden, eteeristen öljyeliksiirien sekä huipputeknologian harmoniseen yhteisvaikutukseen.

		

1h

Puhdistava kasvohoito, joka on kuin raikas henkäys. Hoito vähentää ihon kiiltoa sekä poistaa
epäpuhtauksia ja kuona-aineita palauttaen ihon kuulauden.

Täydellinen kasvohoito

99 €

Silmänympäryshoito kasvohoidon yhteydessä

15 min

20 €

Miesten kasvohoito ihotyypin mukaan

1h

69 €

Yksilöllisesti räätälöity tehokas ja rentouttava kasvohoito ihon tarpeiden mukaan.

79 €/hoito

1 h 30 min

Kokonaisvaltainen kasvohoito ihotyypin mukaisilla Phytomer-tuotteilla. Mekaaninen puhdistus kirkastaa
tehokkaasti ihoa ja saa harmauden väistymään. Hemmotteleva, pidempi hieronta kasvoille ja dekolteelle
rentouttaa mielen.

LAITEHOIDOT
Timanttihionta

						60 min

79 €

Uudistava, ihon väriä tasoittava ja kirkastava hoito, joka sopii lähes kaikille ihotyypeille.
Timanttihionta ennaltaehkäisee ja vaalentaa ihon pigmenttimuutoksia, parantaa ihon kimmoisuutta,
tasoittaa juonteita sekä ihon epätasaisuuksia. Hoitoaineiden imeytyminen tehostuu.

Ultraäänikuorinta 							60 min

79 €

Syväpuhdistaa ihoa ja poistaa epäpuhtauksia tehokkaasti. Ultraääniaaltojen värähtely poistaa talia ihohuokosista,
kiihdyttää ihon toimintoja parantaen ihon elastisuutta ja kimmoisuutta. Ihosi tuntuu hoidon jälkeen puhtaalta ja
sileältä.

Laitehoito sarjahoitona

3 x 60 min 229 €

RIPSET JA KULMAT					
Volyymiripset
Huolto volyymiripsille
Klassinen ripsienpidennys
Huolto klassisille ripsienpidennyksille
Ripsien kestovärjäys

2 h 60 min
alk. 1 h

75 €

2h

120 €

alk. 1 h

60 €

30 min

Ripsien kestovärjäys kasvohoidon yhteydessä
Kulmien kestovärjäys (sis. muotoilun)

25 €
15 €

30 min

Kulmien kestovärjäys (sis. muotoilun) kasvohoidon yhteydessä
Ripset & kulmat kestovärjäys (sis. kulmien muotoilun)

135 €

25 €
15 €

30 min

35 €

Ripset & kulmat kestovärjäys (sis. kulmien muotoilun) kasvohoidon yhteydessä

20 €

Kulmien muotoilu

15 min

20 €

Yumi Lashes -kestotaivutus (sis. ripsien kestovärjäyksen)

75 min

75 €

Yumi Brows –kulmien laminointi (sis. kulmien värjäyksen)

60min

Yumi –paketti

90min

Yumi Lashes on uudenlainen ripsien kestotaivutus, joka saa omat luonnolliset ripset näyttämään pitkiltä, kauniilta ja
näyttäviltä. Se korostaa silmiesi luonnollista kauneutta, ainutlaatuisella kestotaivutuksella sekä kestovärillä.

59€

Korostaa ja kaunistaa luonnollisia kulmakarvoja. Yumi Brows -laminointimenetelmässä kulmat muotoillaa, värjätään
ja hoidetaan yhdellä käsittelyllä. Vaikutus kestää 4–6 viikkoa.

109€

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeiden mukaisesti emme tee alle 16-vuotiaille ripsien ja kulmien värjäyksiä,
Yumi Lashes -kestotaivutuksia ja ripsipidennyksiä.

DARPHIN-VARTALOHOIDOT
Signature

30 min

Signature

60 min

Signature

90 min

Kuumakivihieronta

XX min

XX €

Merisuolakristallikuorinta – Voile de Satin

XX min

XX.€

P5 Slimming

Xh

XX €

50 €

Selän jännitykset rentouttava vartalohieronta tuo maksimaalisen tehon lyhyessä ajassa. Hieronta voidaan liittää
myös muiden lyhyiden hoitojen kanssa laajemmaksi hoitokokonaisuudeksi.

69 €

Koko vartalon rentouttava vartalohieronta. Jojoba-hierontaöljyn sitruunan, mustapippurin ja Ylang Ylangin eteeriset
öljyt rentouttavat tehokkaasti lihasjännityksiä ja hoidon päättävä ihoa ravitseva Nourishing And Firming Velvet
Cream -vartalovoide viimeistelee kokonaisvaltaisen rentouden tunteen.

89 €

Kokonaisvaltainen, täydellisen rentouttava hieronta vartalolle, kasvoille ja pään alueelle. Hieronnassa yhdistyy
60 min Signature vartalohieronta sekä 30 min kasvohieronta upean ylelliseksi hoitokokonaisuudeksi. Darphin Deep
Rentouttava kokovartalohieronta lämpimillä kivillä.

PHYTOMER-VARTALOHOIDOT
Kuorinta merisuolakristalleilla yhdistettynä ihoa pehmentäviin öljyihin saa vartalon ihon
silkkiseksi ja täydellisesti kosteutetuksi.
Hoikentava ja tehokkaasti muokkaava vartalohoito. Vartalohaude ja kullanhohtoinen hierontabalsami virkistää ja
kiinteyttää ihoa ja siloittaa siluettia. Tehostaa itsepäisen rasvan palamista ja hillitsee sen varastoitumista.
(Vain Myllystä)

KLASSINEN HIERONTA

JALKAHOIDOT

Laillistetun hierojan tekemänä.
Sarjakäynneillä ja säännöllisellä hieronnalla saavutetaan parhaimmat tulokset. (Vain Wiklundilta)

Jalkahoito

Kerta
30 min
45 min
1h
1h 30 min

45 €
55 €
65 €
85 €

Sarjakortit
3 x 30 min
5 x 30 min
5 x 45 min
5x1h

120 €
199 €
239 €
289 €

INTIALAINEN PÄÄHIERONTA
Virkistävä ja rentouttava intialainen päähieronta edistää pään- ja niskahartiaseudun verenkiertoa sekä aineenvaihduntaa. Intialaisessa päähieronnassa käsitellään pään ja kasvojen alueita akupunktiopisteitä hyödyntäen. Yläselän
ja niskahartiaseudun lisäksi syvärentouttava tehohoito lieventää stressiä ja tuo levänneen olon sekä selkeämmät
ajatukset. Hoito tehdään istuma-asennossa.

25 min/rentouttaa
50 min/syvärentouttava

XX €
XX €

1h

65 €

sis. liotuksen, kovettumien poiston, hieronnan, kynsinauhojen sekä kynsien hoidon ja lakkauksen.

Wellness-jalkahoito

1 h 30 min

85 €

Hemmotteleva jalkahoito, jossa ravitsevien ja hoitavien tuotteiden lisäksi hyödynnetään energiaa vapauttavia
kristallikiviä hierontatekniikassa. Hoidettujen jalkojen lisäksi hoito antaa välittömästi ylellisen hyvänolon tunteen
ja energisen olon.

Varpaankynsien geelaus

45 min

59 €

Jalkahoito & varpaankynsien geelaus

1 h 30 min

99 €

Varpaankynsien leikkaus, veloitus ajan mukaan

15 min
30 min

15 €
30 €

KARVANPOISTO (vahalla tai sokerilla)
Ylähuuli

KÄDET
15 min

15 €

Ylähuuli kasvohoidon yhteydessä		

10 €

Kasvot
Kädet
Kainalot
Sääret
Sääret ja reidet
Bikiniraja
Sääret, reidet ja bikiniraja
Kainalot, sääret ja bikiniraja

30 min

30 €

45 min

45 €

Uudet rakennekynnet, luonnollinen

2h

110 €

Uudet rakennekynnet, värillinen/kuvioitu/ranskalainen

2h

120 €

Rakennekynsien huolto, luonnollinen
Värillinen/kuvioitu/ranskalainen

2h

85 €
+ 10 €

15 min

25 €

45 min

49 €

75 min

75 €

30 min

40 €

Geelikynsien poisto

45 min

45 €

90 min

95 €

Pikamanikyyri

45 min

45 €

90 min

95 €

Kainalot ja bikiniraja

30 min

55 €

1h

69 €

Brassi

45 min

60 €

Kysy myös sokeroinnin 10-kerran korttia.

Koristelut/timantit

0,50 €/kpl

Yhden kynnen korjaus

15 €

sis. kynsinauhojen ja kynsien siistimisen sekä käsihieronnan tai lakkauksen yksivärilakalla.

Hellivä hoito käsille

Ylellinen hoito käsille, joka alkaa ihoa kirkastavalla kuorinnalla. Kynnet ja kynsinauhat hoidetaan sekä viimeistellään
lakkauksella. tai kiillotusviilalla. Käsien iho kosteutetaan ja pehmitetään käsihieronnalla ja hoitonaamiolla.

Kestolakkaus

60 min

55 €

Kestää jopa yli kaksi viikkoa. Lakkaus kovetetaan UV-valolla, lopputulos on naarmuton, kestävä
ja säteilevän kiiltävä.

Kestolakkauksen huolto

75-90 min

60-65 €

Kestolakkauksen poisto (sis. lakkaus)

45 min

45 €

INVERNESS KORVIEN REI’ITYS

15 min

20–100 €

Inverness korvien rei’itys on laadukas ja turvallinen korvien rei’itysmenetelmä. Inverness rei’itys-instrumentti
ei ole pistooli. Koru painetaan korvanlehden läpi – tämä takaa tarkemman ja miellyttävämmän rei’ityksen. Hinta
määräytyy korvakorujen mukaan.

MEIKKAUKSET
Päivämeikki

45 min

55 €

Juhlameikki

1h

75 €

Juhla-/häämeikki (sis. koemeikin)

1h+1h

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeiden mukaisesti emme tee alle 16-vuotiaille rakennekynsiä
ja kestolakkauksia.

139 €

HYVÄN OLON PAKETIT
Hyvän Olon pakettikokonaisuudet tarjoavat nimensä mukaisesti kehon ja mielen rentoutusta, estetiikan
elämyksiä sekä hyvää oloa. Tule kokemaan arjen luksusta ja unohda kiireet hetkeksi. Myös juhlastressiä voit
helpottaa antamalla ammattilaisten hoitaa juhlaan valmistautumisesi. Näin voit jättää huolen harteiltasi ja
heittäytyä juhlaan nauttien.

Hyvän Olon -tuokio

1 h 30 min

Kiireisen naisen hoitohetki

2h

169 €

Hetken hengähdys

2 h 15 min

159 €

Kevyet askeleet

1h

Juhlapaketti

2 h 30 min

118 €

Juuri sinulle räätälöidyllä kasvohoidolla kirkastamme, kosteutamme, tasapainotamme tai
kiinteytämme ihoasi tarpeen mukaan. Hoitoon yhdistetyllä silmänympärysihon täsmähoidolla
poistamme väsymyksen merkkejä ja tuomme säteilevää energiaa. Kokonaisuuden viimeistelee
dekoltee-hoito, jolla palautamme nuorekkaan loiston.
Ihana hemmottelukokonaisuus, joka sisältää kasvohoidon, jalkahoidon sekä käsihieronnan.
Ylellinen rentoutuminen arjen keskellä. Hoito sisältää kasvohoidon, niska-hartiahieronnan
ja hellivän hoidon käsille.

85 €

hyvaolohoitola.fi

Jalkoja hellivän hoidon lisäksi ravitsemme kuivat ja rasittuneet kädet käsinaamiolla.

159 €

sis. juhlameikin ja juhlakampauksen.

Kaunis morsian

289 €

sis. hää- ja koemeikin ja hää- ja koekampauksen

Lumoavaa hemmottelua

1 h 15 min

85 €

Rentouttava ja ihoa hellivä paketti, joka sisältää kasvohoidon, decoltee- sekä käsihieronnan.

Hyvä Olo -hoitola Wiklund
Sokos Wiklund, 3.krs
Eerikinkatu 11, 20100 Turku
puh. 010 764 3360
hyvaolo.wiklund@sok.fi

Wiklundin Hyvä Olo-hoitolassa voimme toteuttaa saman aikaisesti valitsemasi hoidot kahdelle.
Tervetuloa yhdessä – Kysy lisää hoitolastamme.

Hyvä Olo -hoitola Mylly
Emotion Mylly
Myllynkatu 1013, 21280 Raisio
puh. 010 764 3580
hyvaolo.mylly@sok.fi

Puhelut Suomesta TOK:n 010-alkuisiin numeroihin maksavat 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min.

