HOITOHINNASTO - RAUHALAHTI
Hoito-osasto on avoinna ma-la . Varaa aika p. 030 608 30 tai 030 608 3180, myynti@rauhalahti.fi tai kylpyla@rauhalahti.fi.
Kaikki hoitoajat sisältävät pukeutumiseen tarvittavan ajan. Hoitojen peruutukset 1 vrk ennen hoitoajankohtaa veloituksetta.
Samana päivänä suoritetut peruutukset 50 % hoidon hinnasta. Peruuttamattomat hoidot veloitetaan täydellä hinnalla.

KASVOHOIDOT
Caviaari-kasvohoito 30 min. 		

39 €

Sis. kuorinnan, seerumin, kevyen hieronnan ja liftaavan
Kasvohoidot tehdään Anna Lotan -tuotteilla. Tehokkaat ja turvalliset

naamion. Elvyttää, kosteuttaa, kohottaa väsyneen, velton ihon.

Anna Lotan -tuotteet ovat erityisen iho- ja ympäristöystävällisiä
sekä eettisesti valmistettuja ja perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin.

Peel-off-levänaamiohoito 60 min. 		

Pyrkimyksenä on minimoida kemiallisten säilytys- ja emulgointi-

Sisältää kuorinnan, hieronnan, seerumin ja erikoisnaamion, joka

aineiden käyttöä. Kaikki kasvohoidot tehdään yksilöllisesti valituilla,

valitaan ihotyypin mukaan.

asiakkaan iholle sopivilla tuotteilla, joita voit ostaa myös kotiinj

• Mustikka: herkän ja couperosa-ihon hoitoon.
• Karpalo: kosteuttava; herkän, kuivan tai ärtyneen ihon hoitoon.

atkaaksesi itse ihosi vaalimista.

Kasvohoito 60 min. 		68 €
Ihotyypin mukainen hoito. Soveltuu sekä naisille että miehille.

75 €

Sisältää: pintapuhdistus, kuorinta, syväpuhdistus,

Täydellinen kasvohoito 90 min.		

89 €

ja decolteen hieronta, naamio, hoitovoide.

39 €

Sisältää: pintapuhdistus, 5-10 min. hieronta kuorinta-

muutoksiin apua antava hoito. Sis. pintapuhdistuksen, kuorivan
hedelmähapponaamion, hemmottelevan hieronnan C-vitamiiniseerumilla sekä C-vitamiininaamion ja päivävoiteen. Soveltuu

Touch of Gold 75 min. 		

85 €

Touch of Gold-kultanaamio antaa ihollesi kosteutta, hehkua ja
napakkuutta. Naamion lisäksi kasvojesi iho kuoritaan kolmois-

aineella, naamio. Sopii myös herkälle iholle.

Pintapuhdistus, kuorinta ja hieronta.

64 €

kaikille ihotyypeille.

Poistaa kuolleet ihosolut, tasoittaa, syväpuhdistaa, kosteuttaa.

Kasvohieronta 30 min. 		

kaikille ihotyypeille.

Ihoa uudistava, kirkastava ja kosteuttava erityisesti pigmentti-

Sisältää: pintapuhdistus, kuorinta, syväpuhdistus, kasvojen

Entsyymikuorinta-kasvohoito 30 min.		

sen, kuorinnan, seerumin, suklaanaamion ja päivävoiteen. Sopii

Kirkastava C-vitamiinihoito 50 min. 		

rauhoittava naamio, hoitovoide.

52 €

Hemmotteleva ja ihoa kosteuttava hoito. Sisältää alkupuhdistuk-

kuorinnalla, kosteutetaan hyaluronihapponaamiolla ja hierotaan

39 €

C-vitamiiniseerumilla. Hoitoon sisältyy kulmien laitto.
Kolmoiskuorinta, kaksi naamiota, kulmien värjäys ja muotoilu
sekä ihana hieronta. Voiko hoidolta enempää toivoa?
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OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN.

Ihonpuhdistuskasvohoito 75 min. 		

Suklaakasvohoito 45 min. 		

76 €

MEIKIT
• Päivämeikki 30 min. 38 €
• Ilta 45 min.
• Kevyt meikki kasvohoidon yhteydessä 15 min.

49 €
19 €

JALKAHOIDOT
Jalkahoito 60 min. 		

RIPSIEN & KULMIEN HOIDOT
• Ripsien ja kulmien
värjäys ja muotoilu 30 min.		

29 €

Kulmien värjäys ja muotoilu 20 min.		
Ripsien värjäys 20 min.		
Kulmien muotoilu 15 min.		
Ripsien kestotaivutus 1 h 15 min.		

Sisältää: jalkakylpy, kovettumien, känsien,
liikavarpaiden yms. poisto, kynsien leikkaus, hionta
ja puhdistus, jalkaterän hieronta.

Jalkahoito sis. kynsien lakkaus noin 70 min.

72 €

Hoidon jälkeen saat lakkapullon mukaan.

Kasvohoidon yhteydessä 18 €.

•
•
•
•

68 €

19 €
19 €
19 €
69 €

Sis. ripsien kestovärjäyksen.

Jalkahoito + kynsien geelaus		

98 €

Jalat Paratiisissa 75 min. 		

78 €

Ylellinen, hemmotteleva hoito jaloille. Sisältää:
jalkakylpy, jalkojen kuorinta, naamio, kynsien hoito
ja lakkaus, hieronta, virkistävä geeli ja silkkisukkavoide.

Naamiohoito jaloille 30 min.		

39 €

Sis. jalkakylvyn, kuorinnan, jalkanaamion ja jalkavoiteen.
Virkistää väsyneet jalat ja poistaa kuivuuden.

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN.

Varpaankynsien geelilakkaus 45 min. 		

48 €

Kauniit, helppohoitoiset varpaankynnet uv-kovetteisella lakalla.
Kestävät n. 1-2 viikkoa. Jalkahoidon yhteydessä 30 €.

Jalkaturvekylpy 20 min.

21 €

Hemmotteleva jalkaturvekylpy. Vilkastuttaa verenkiertoa
ja aineenvaihduntaa. Lämmittää ja rentouttaa kylmiä jalkoja.

HIERONNAT
•
•
•
•
•

Osahieronta 20 min.		
Puolihieronta 40 min.		
Kokohieronta 60 min.		
Parafango-savilämpö ennen hierontaa
Kuumakivihieronta 60 min.		

28 €
46 €
66 €
10 €
79 €

KÄSIHOIDOT
Käsihoito 45 min. 		

48 €

Kynsien viilaus, kynsinauhojen hoito, käsien kuorinta,
hieronta ja kynsien lakkaus.

Spa käsiparafiinihoito 30 min. 		

LASTEN HOIDOT
• Pieni käsihoito 30 min.		
• Pieni jalkahoito 30 min.		

36 €

Sisältää: kuorinta, käsivoide, kevyt hieronta ja parafiini.

33 €
33 €

Geelilakkaus 45 min.		

48 €

Kaunis, kestävä (1-2 vk) uv-kovetteinen lakka. Omat kynnetkin
saadaan upean ja vahvan näköisiksi. Vaaleat tai värilliset.

KYLPYLÄHOTELLI RAUHALAHTI, Katiskaniementie 8, 70700 KUOPIO | 030 608 30 | myynti@rauhalahti.fi | rauhalahti.fi

PARTURI-KAMPAAJA

VARTALOHOIDOT
Sokeri- tai suolakuorinta
koko vartalolle 45 min.		

HIUSTEN LEIKKAUS
59 €

Sisältää kuorinnan ja kevyen hieronnan silkkisellä vartalo-voiteella. Puhdistaa, pehmentää ja elvyttää ihoa.

Depilaatio lämminvahalla
• Säärikarvat
• Huulikarvat

		
		

39 €
16 €

•
•
•
•
•
•

Tasaus
Muotoon leikkaus
Mallin suunnittelu ja leikkaus
Siistiminen / koneleikkaus
Parturointi
Lasten alle 12-v. hiusten leikkaus

36 €
39 €
48 €
26 €
31 €
29 €

RAIDAT
• Osaraidat alk. / + leikkaus
• Kokoraidat alk. / + leikkaus
• Monisävyraidat alk. / + leikkaus

63 € / 88 €
68 € / 89 €
73 € / 97 €

VÄRIKÄSITTELYT
•
•
•
•

Lyhyet hiukset / + leikkaus
Puolipitkät / + leikkaus
Pitkät / + leikkaus
Tyvivaalennus / + leikkaus

74 €
77 €
81 €
65 €

/ 89 €
/ 94 €
/ 98 €
/ 81 €

KAMPAUKSET Sisältävät: pesu ja föönaus.*
• Lyhyet hiukset
• Puolipitkät
• Pitkät

DAY SPA PAKETIT

*rullakampauksesta lisähinta

43 €
83 €
30 €

klo 12-14 tai päivällinen klo 17-19. Ei juhlapyhinä.
Varaa Day Spa -pakettien hoidot ennakkoon.

LUONTAISHOIDOT

SPA-HOIDOT HIUKSILLE
Sis.: pesu, haudehoitoaine, päänahan hieronta ja kuivaus.

• Lyhyet hiukset
• Puolipitkät hiukset
• Pitkät hiukset

46 €
51 €
63 €

INDONESIALAINEN PÄÄHIERONTA

73 €

Sisältää: hieronta (shiatsu- ja akupisteet), haudehoito,
hiusseerumi, pesu ja föönaus. Kesto 1 tunti.

82 €

Suklaahieronnassa yhdistetään lumoavantuoksuisen suklaan

PERMANENTIT

ylellisyys ja hieronnan lempeys. Se on samalla myös ravitseva ja

•
•
•
•

terveellinen hoito niin keholle ja mielelle kuin myös sielulle.
Nautinnollinen lämpimällä suklaaöljyllä tehtävä hieronta rentouttaa,
pehmentää ja rauhoittaa ihoa, vapauttaa arkipäivän jännityksistä,
kohottaa mielialaa ja vahvistaa onnen tunnetta.

Intialainen päähieronta 30 min. 		

91 €

- ei sisällä pesua

Day Spa -paketteihin sisältyvä ruokailu on lounas

Suklaahieronta 60 min. 		

• Juhlakampaus / Morsiuskampaus

Osapermanentti / + leikkaus
Lyhyet hiukset / + leikkaus
Puolipitkät - sisältää tasauksen
Pitkät - sisältää tasauksen

68 € / 88 €
73 € / 88 €
91 €
107 €

43 €

Intialaisessa päähieronnassa käsitellään lempeästi niska-hartiaseutu
ja yläselkä sekä olkavarret, päänahka, kasvot ja korvat. Se laukaisee
jännitystä, parantaa hiusten kuntoa ja lieventää stressiperäisiä vaivoja
kuten päänsärkyjä ja silmien rasittumista.
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OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN.

1. Kylpylä 2 h + jalkaturvekylpy tai käsiparafiini
+ ruokailu			
2. Kasvohoito 60 min. tai jalkahoito 60 min.
tai hieronta 60 min. + kylpylä 2 h + ruokailu
3. Kylpyläpäivä: kylpylä 2 h + ruokailu			

37 €
48 €
61 €

