Kauneushoitola
Sonaatti

Kasvohoidoissa käytettävät tuotteet
valitaan juuri sinun ihotyyppisi mukaan
apteekin omasta kosmetiikka valikoimasta.
Tervetuloa hemmoteltavaksi!

Kauneushoitolan hinnasto
Kestovärit

Nuoren ihonhoitokonsultaatio (alle 18v ei sisällä minikasvohoitoa)
Sis. ihoanalyysin, sekä ohjeistuksen oikeanlaisten tuotteiden käyttöön
ja nuorelle sopivan ihonhoitorutiinin luomiseen. Kesto noin 30min

Ripsien ja kulmien kestovärjäys ja muotoilu

25€

Ripsien kestovärjäys

14€

Kulmien värjäys ja muotoilu

17€

Ripsien ja kulmien kestovärjäys ja muotoilu
-kasvohoidon yhteydessä
Kulmien tai ripsien värjäys hoidon yhteydessä

Kasvohoidot

Favora-probioottinen kasvohoito :
Ihoa rauhoittava, kosteuttava ja tasapainottava, probioottinen kasvohoito kaikille ihotyypeille, erityisesti herkälle iholle. Hajusteeton
kasvohoito. Sis. alkupuhdistuksen, kuorinnan, seerumin, naamion,
sekä hoitovoiteen.
Kesto noin. 45 min
Sonaatti-Kasvohoito
Sis. alkupuhdistuksen, kuorinnan, mekaanisen ihonpuhdistuksen
tarvittaessa, kasvoalueen hieronnan,
naamion, seerumin, hoitovoiteen sekä tuoteneuvonnan.
Kesto noin. 1,5h
Ultraäänipuhdistus
Ultraäänipuhdistus kuorii ja tekee ihon syväpuhdistuksen (mekaaninen puhdistus tarvittaessa) sekä kirkastaa ihoa. Sis. Alkupuhdistuksen, ultraäänipuhdistuksen, hieronnan, naamion, seerumin ja
hoitovoiteen.
Kesto noin. 60min

+17€
12€
49€

55€

69€

Hoitoa ei suositella: epilepsiä, sydämen tahdistin, metalliset implantit,
infektio- tai tulehdusalue, syöpä, kasvaimet tai pahalaatuinen,
ihomuutos, haavat hoitoalueella, kilpirauhashäiriöt (kaulan alue),
laskimotulehdus, osteoporoosi, tinnitys, raskaus

Nuorten kasvohoito/konsultaatio

Nuoren Ihonhoitokonsultaatio +minikasvohoito alle 18v
Sis. alkupuhdistuksen, kuorinnan, mekaanisen puhdistuksen,
seerumin, naamion, sekä hoitovoiteen.

45€

35€

Tarjoamme -20% alennusta konsultaation yhteydessä tehdyistä kosmetiikkaostoksista.
Pedikyyri (Perusjalkahoito)
Hoitoon sisältyy: virkistävä jalkojen kylvetys, kuorinta, kynsien
lyhennys ja kynsinauhojen hoito, kovettumien poisto ,kosteuttava
voide, kevyt jalkahieronta. Asiakkaan toiveesta, tähän jalkahoitoon
voidaan yhdistää myös lakkaus. (+6,50e kynsilakan saa mukaan)
Kesto noin 1h-1,5h

Atopik Professional kasvohoidot

55€

Atopik Professional Sensitive
Atopik Sensitive- kasvohoito auttaa rauhoittamaan ja suojaamaan
herkkää ihoa, sekä vähentämään ihon punoitusta.. Sopii erinomaisesti
kuivalle, herkälle ja couperosaiholle. Tämä kasvohoito on hajusteeton.
Sisältää alkupuhdistuksen, entsyymikuorinnan, hieronnan sekä kasvonaamion ja loppuvoiteet. Hoito aloitetaan rentouttavalla alkuhieronnalla. Kesto noin. 75min

75€

Atopik Professional Anti-Age
Kiinteyttävä ja ja ihoa uudistava Atopik Anti-Age hoito ehkäisee ja
hoitaa ihon ikämuutoksia. Suomalaisen metsämustikkauutteen ja
mustikansiemenöljyn antioksidantit kirkastavat ihoa. Se sisältää alkupuhdistuksen, tehokkaan kuorinnan, hieronnan, erikoiskasvonaamion,
loppuvoiteet, sekä silmänympäryshoidon. Hoito aloitetaan rentouttavalla alkuhieronnalla. Kesto noin. 75min

89€

Atopik Professional AHA-happokuorinta
Atopik AHA – happokuorinta on ihoa kirkastava ja ihon uusiutumista
tukeva kasvohoito. Ihon kemiallinen kuorinta on kosmeettinen toimenpide. Se on tehokas ja turvallinen hoitomuoto, joka uudistaa ja tasoittaa ihon pintakerrosta. Kemiallisella kuorinnalla voidaan hoitaa ihon
ikämuutoksia, tasoittaa ihon pintaa sekä pigmenttimuutoksia. Kemiallinen kuorinta heleyttää ihoa ja sen vuoksi se sopii kaikille ihotyypeille.
Sisältää alkupuhdistuksen, happokuorinnan, naamion ja loppuvoiteet.
Ihanteellinen tehdä sarjahoitona. Kesto 45min.

52€

3 x sarjahoitona -20%
2-3 vk/välein
Kaikki AHA hoidot varattava etukäteen.

Löydät meidät Järvenpään Prismakeskuksesta,
Rantakatu 5:destä.
Jäikö kysyttävää? Soita meille numeroon
029 3400 180 tai laita sähköpostia osoitteeseen
asiakaspalvelu@jarvenpaansonaattiapteekki.fi.
Tervetuloa rentoutumaan.

Ma-pe 8-22
La
9-19
Su 10-19

Mahdollisen peruutuksen on tapahduttava
viimeistään 24h ennen varattua aikaa.
Saman vuorokauden aikana peruutetuista,
sekä peruuttamattomista ajoista yrityksellä
on oikeus periä 50% palvelunhinnasta.

