Talaskuja 3, Hämeenlinna (”Mehiläisen talo”) puh: 044-300 9995
birgit@kauneuspistelinnanneito.fi, www.kauneuspistelinnanneito.fi
Avoinna ma-pe 09.00-18.00, ilta- ja lauantaiajat sop.mukaan
________________________________________________________________________________________________________________________________________

KAUNEUSPISTE LINNAN NEIDON HINNASTO 2018
Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Kaikkiin kasvohoitoihin sisältyy huolellinen ihoanalyysi. Käytettävät tuotteet valitsen aina asiakkaan ihon
tarpeiden mukaan. Lisäksi opastan oikeiden kotihoitotuotteiden valinnassa ja käytössä.

KASVOHOIDOT
45,00 € –145,00 €
EKOPHARMA Helsinki kasvohoitotuotteilla

Kosteuttava ja Virkistävä kasvohoito
85,00 € (1 tunti 15 min)
Alkupuhdistus, kuorinta, kulmien siistiminen, pitkä hieronta (hartiat, käsivarret, decoltee, kaula, kasvot ml.
ohimot ja korvat), tehoseerumi ja hoitoöljy, silmänympärys- ja kasvonaamio, hoitovoiteet. Naamion tehoaineet
annostellaan yksilöllisesti. Halutessasi ”inhimillistämismeikki” kotimatkalle.
Linnan Neidon Täydellinen kasvohoito
110,00 € (2 tuntia)
Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys/lämpimät kompressit, mekaaninen ihonpuhdistus, kulmien siistiminen, pitkä
hieronta (hartiat, käsivarret, decoltee, kaula, kasvot ml. ohimot ja korvat), tehoseerumi ja hoitoöljy,
silmänympärys- ja kasvonaamio ja hoitovoiteet. Naamion tehoaineet annostellaan yksilöllisesti. Halutessasi
”inhimillistämismeikki” kotimatkalle.
Linnan Neidon Timanttinen kasvohoito 95,00 € (1 tunti 30 min)
Alkupuhdistus, timanttihionta, mekaaninen puhdistus (tarvittaessa), kulmien siistiminen, tehoseerumi ja
hoitoöljy, silmä- ja kasvonaamio ja hoitovoiteet. Naamion tehoaineet annostellaan yksilöllisesti. Halutessasi
”inhimillistämismeikki” kotimatkalle.
o lisämaksusta hartioiden, käsivarsien, decoltee, kaulan ja kasvojen hieronta 12,00 €
Linnan Neidon Täydellinen kasvohoito lymfahieronnalla 138,00 € (2 tuntia 15 min)
Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys/lämpimät kompressit, mekaaninen ihonpuhdistus, kulmien siistiminen,
rentouttava lymfahieronta käsin, hoitoseerumi, silmänympärys- ja kasvonaamio ja hoitovoiteet.
Linnan Neidon Kasvolymfahoito käsin
80,00 € (1 tunti 15 min)
Alkupuhdistus, lymfahieronta käsin, hoitoseerumi, silmänympärys- ja kasvonaamio ja hoitovoiteet.
Täydellinen Nuorisoihonpuhdistus
80,00 € (1 tunti 30 min, alle 18 v)
Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys/lämpimät kompressit, mekaaninen ihonpuhdistus, seerumia ja hoitoöljy,
kasvonaamio ja hoitovoiteet. Sisältää myös ihonhoidon ohjauksen. Halutessasi ”inhimillistämismeikki”
kotimatkalle.
Tunnetko ihotyyppisi-kasvohoito
45,00 € (45 min)
Alkupuhdistus, kuorinta, naamio ja hoitovoiteet. Kirjalliset kotihoito-ohjeet ihon hoitamiseksi.

ERIKOISKASVOHOIDOT
BTB13 Anti-Age, BTB13 Medical tai BTB13 Sensitive-kasvohoitotuotteilla
Kiinteyttävä ja Heleyttävä kasvohoito 105,00 € (1 tunti 15 min)
Tehokkaasti ihon kantasoluja uudistava erikoiskasvohoito BTB13 AntiAge kasvohoitotuotteilla. Alkupuhdistus,
AHA-happokuorinta, seerumi/hoitoöljy, kulmien siistiminen, pitkä hieronta (hartiat, käsivarret, decoltee, kaula,
kasvot ml. ohimot ja korvat), silmänympärys- ja kasvonaamio ja hoitovoiteet. Naamion tehoaineet annostellaan
yksilöllisesti. Halutessasi ”inhimillistämismeikki” kotimatkalle.
Puhdistava ja Rauhoittava kasvohoito
105,00 € (1 tunti 30 min)
Erikoiskasvohoito BTB13 Medical-kasvohoitotuotteilla ihon toimintahäiriöihin. Rasvoittuva, akneiho, atooppinen
iho, ruusufinni tai suunympärysihottuma. BTB13 Medical-kaksoispuhdistus, entsymaattinen kuorinta,
höyrytys/lämpimät kompressit, mekaaninen ihonpuhdistus, rauhoittava hieronta (kaula, kasvot ml. ohimot ja
korvat), tehoseerumi ja hoitoöljy, silmänympärys- ja kasvonaamio ja hoitovoiteet. Naamion tehoaineet
annostellaan yksilöllisesti. Halutessasi ”inhimillistämismeikki” kotimatkalle.
Atooppisen -ja Herkän ihon kasvohoito 90,00 € (1 tunti 15 min)
Erikoiskasvohoito BTB13 Sensitive-kasvohoitotuotteilla herkälle, atooppiselle iholle. Alkupuhdistus,
hellävarainen entsymaattinen kuorinta, tehoseerumi ja hoitoöljy, Pitkä hieronta (hartiat, käsivarret, decoltee,
kaula, kasvot ml. ohimot ja korvat) silmänympärys- ja kasvonaamio. Naamion tehoaineet annostellaan
yksilöllisesti. Halutessasi ”inhimillistämismeikki” kotimatkalle.

BTB13 MIKRONEULAUSHOITO
Ammattimainen mikroneulaus on tekniikka, joka stimuloi ihoa uudistumaan ja korjaamaan itseään luonnollisesti ja
turvallisesti, luoden pehmeän, kirkkaamman, tasaisemman, terveemmän ja nuoremmalta näyttävän ihon.
BTB13 Mikroneulauksen sarjahoitoväli on n. kuukausi.
1. Hoitokerta
145,00 € (sis. kaulan ja dekolte alueen. n. 1 tunti 30 min)
Henkilökohtaisen mikroneulaustela (säilytetään hoitolassa), alkupuhdistus, BTB13 AHA-kuorinta, BTB13
Vaalentaja, mikroneulaus, BTB13 Mikroneulausseerumi, BTB13 Täyttäjä, BTB13 Multikosteuttaja, BTB13
Mikroneulausnaamio, hieronta, BTB13 Medical III hoitovoide. Mukaan kotihoito-ohjeet sekä hoitovoide.
2. - 6. kerta, kasvot
105,00 € (n. 1 tunti)
Alkupuhdistus, BTB13 AHA-kuorinta, BTB13 Vaalentaja, mikroneulaus, BTB13 Mikroneulausseerumi, BTB13
Täyttäjä, BTB13 Multikosteuttaja, BTB13 Mikroneulausnaamio, hieronta, BTB13 Medical III hoitovoide. Mukaan
kotihoito-ohjeet sekä hoitovoide.
2.-6. kerta, kasvot, kaula/decoltee
125,00 € (n. 1 tunti 15 min)
Alkupuhdistus, BTB13 AHA-kuorinta, BTB13 Vaalentaja, Mikroneulausseerumi, mikroneulaus, BTB13 Täyttäjä,
BTB13 Multikosteuttaja, BTB13 Mikroneulausnaamio (naamion lisätään C-vitamiinia), hieronta, BTB13 Medical
III hoitovoide. Mukaan kotihoito-ohjeet sekä hoitovoide.

MIEHILLE

30,00 € - 90,00 €

Linnan Herran Täydellinen kasvohoito
85,00 € (1 tunti 30 min)
Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys/lämpimät kompressit, tarpeen mukaan mekaaninen ihonpuhdistus, pitkä
hieronta (hartiat, käsivarret, decoltee, kaula, kasvot ml. ohimot ja korvat) tehoseerumi, silmänympärys- ja
kasvonaamio, hoitovoiteet. Halutessasi kasvojen ”fiksaus” kotimatkalle.
Lisäpalveluna kulmakarvojen muotoilu ja siistiminen 5,00 €.
Miesten Timanttinen kasvohoito
90,00 € (1 tunti 15min)
Alkupuhdistus, timanttihionta, mekaaninen puhdistus (tarvittaessa), tehoseerumi ja hoitoöljy, silmä- ja
kasvonaamio ja hoitovoiteet. Halutessasi kasvojen ”fiksaus” kotimatkalle.
Lisäpalveluna hartioiden, käsivarsien, decoltee, kaulan ja kasvojen hieronta 12,00 €. Kulmakarvojen muotoilu ja
siistiminen 5,00 €
Miesten kasvolymfahoito käsin
75,00 (1 tunti 15 min)
Alkupuhdistus, lymfahieronta käsin, hoitoseerumi, silmänympärys- ja kasvonaamio ja hoitovoiteet.
Lisäpalveluna kulmakarvojen muotoilu ja siistiminen 5,00 €.
Nuoren Miehen ihonpuhdistus
80,00 (1 tunti 30 min, alle 18 v)
Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys/lämpimät kompressit, mekaaninen ihonpuhdistus, hoitoseerumi ja hoitoöljy,
kasvonaamio ja hoitovoiteet. Sisältää myös ihonhoidon ohjauksen. Halutessasi kasvojen ”fiksaus” kotimatkalle.
Miesten käsihoito
30,00 € (30 min)
Kuorinta, kynsinauhojen sekä kynsien siistiminen, voiteet sekä kevyt hieronta.
Intialainen päähieronta öljyä käyttäen 50,00 € (45 min)
Intialainen päähieronta vaikuttaa sekä fyysisellä, että mielen tasolla. Hoito helpottaa niska- ja hartiaseudun
jäykkyyttä, väsymystä, stressiä ja kireyttä ja parantaa unen laatua. Pään alueen käsittely mahdollista tehdä
ilman öljyä.
Kuumakivihieronta (koko vartalo)
90,00 € (n. 1 tunti 15 min)
Lämpöisillä kivillä tehtävä syvärentouttava, lihasjännitystä laukaiseva ja energisoiva hieronta- ja
hemmotteluelämys öljyä hyväksi käyttäen koko vartalon alueelle. ”Päästä varpaisiin”.

KÄSIHOITO

60,00 €

Linnan Neidon käsihoito
60,00 € (1 tunti)
Kynsinauhojen hoito, kynsien muotoilu, lakkaus (ei ranskalainen) ja käsien hieronta kyynärvarret ml.

IHOKARVOJEN POISTO SOKEROINNILLA ALKAEN 15,00 €
Ylähuuli tai kulmakarvat
Sääret (varpaat – polvi)
Kainalot
Sääret ja kainalot
Jalat, bikini ja kainalot

15,00
39,00
23,00
59,00
99,00

€
€
€
€
€

Ylähuuli + leuan alue alkaen
Reidet alkaen
Bikinilinja alkaen
Sääret, bikini ja kainalot
Koko jalat

23,00
38,00
32,00
80,00
60,00

€
€
€
€
€

Koko kasvot 28,00 €
Käsivarret
30,00 €
Brassi alk.
70,00 €
Hollywood alk. 75,00 €
Bikini ja kainalot 50,00 €

Muiden alueiden sokeroinnit sopimuksen mukaan. Säännöllisesti sokeroinnissa käyville sopimushinnat.

KESTOVÄRJÄYKSET RIPSIIN JA KULMAKARVOIHIN 11,00 € – 35,00 €
Ripsien ja kulmien värjäykset sekä kulmien siistiminen
Ripsien värjäykset
Kulmien muotoilu ja värjäys

35,00 €
22,00 €
25,00 €

(kasvohoidon yhteydessä 24,00 €)
(kasvohoidon yhteydessä 15,00 €)
(kasvohoidon yhteydessä 22,00 €)

Kulmien värjäys
Kulmien muotoilu

13,00 €
15,00 €

(kasvohoidon yhteydessä 11,00 €)
(kasvohoidon yhteydessä 11,00 €)

MEIKKAUKSET

40,00 € – 79,00 €

Päivämeikki

Juhlameikki

40,00 €

MEIKKAUSOPASTUS

55,00 €

Morsiusmeikki 79,00 € (sis. koemeikin)

60,00 € (n. 1 tunti 15 min)

Sisältää yksilöllisen opastuksen meikkaukseen, tuotetietoutta sekä varsinaisen meikkauksen asiakkaan toiveet
huomioiden. Asiakas itse meikkaa kasvojensa toisen puolen ohjeideni mukaan.

ERIKOISHOIDOT

50,00 € – 150,00 €

Linnan Neidon Täydellinen kasvohoito
138,00 € (2 tuntia 15 min)
lymfahieronnalla
Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys/lämpimät kompressit, mekaaninen ihonpuhdistus, kulmien siistiminen,
rentouttava lymfahieronta käsin, hoitoseerumi, silmänympärys- ja kasvonaamio ja hoitovoiteet.
Kasvolymfahieronta käsin
80,00 € (1 tunti 15 min)
Alkupuhdistus, lymfahieronta käsin, silmänympärys- ja kasvonaamio, hoitovoiteet.
Kirurginen lymfahieronta käsin
70,00 €
Lymfahieronnan muoto, jota voidaan käyttää kirurgisten toimenpiteiden jälkihoitoon parantumisen edistämiseksi.
Hoitoaika vaihtelee tehdyn toimenpiteen laajuuden perusteella. Sarjahoidot sopimuksen mukaan.
Vartalolymfahieronta käsin
150,00 € (2 tuntia, voidaan jakaa myös 2 x tunnin hoitojaksoon)
Käsin toteuttava vartalolymfahieronta koko keholle asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Intialainen päähieronta öljyä käyttäen 50,00 € (45 min)
Intialainen päähieronta vaikuttaa sekä fyysisellä, että mielen tasolla. Hoito helpottaa niska- ja hartiaseudun
jäykkyyttä, väsymystä, stressiä ja kireyttä ja parantaa unen laatua. Pään alueen käsittely mahdollista tehdä
ilman öljyä.
Kuumakivihieronta (koko vartalo)
90,00 € (1 tunti 15 min)
Lämpöisillä kivillä tehtävä syvärentouttava, lihasjännitystä laukaiseva ja energisoiva hieronta- ja
hemmotteluelämys öljyä hyväksi käyttäen koko vartalon alueelle. ”Päästä varpaisiin”.

LAHJAKORTIT
Kauneuspiste Linnan Neidon lahjakortti on helppo, käytännöllinen sekä saajalleen mieluinen huomionosoitus.
Lahjakortin voi hankkia joko tiettyyn hoitoon tai tietyn rahasumman arvoisena, jolloin lahjakortin saaja voi
käyttää sen haluamaansa hoitoon tai kauneudenhoitotuotteisiin.
Lahjakorttini sopivat kaikille: puolisolle, lapsille, lapsenlapsille, vanhemmille, hääparille, valmistuvalle tai
vuosipäiväänsä viettävälle; siis kenelle vaan. Ja voithan ilahduttaa ystävääsi myös muuten vaan.

Myös ”läksiäislahjana” lahjakortti Kauneuspiste Linnan Neitoon on suosittu ja arvostettu muistaminen.
Lahjakortti on voimassa 3 kk.
Varmistaaksesi sopivan lahjakortin noutoajan, otathan ensin yhteyttä, niin voimme sopia milloin haet sen.
Lahjakortin voit hankkia myös www-sivullani olevan ”ONNITELLEN.FI”-linkin kautta. Lahjakortti on
saajallaan nopeasti, vaikka hankkisit sen toiselta puolen maailmaa.

AJANVARAUKSEN PERUUTTAMINEN
Mikäli et pääse tulemaan tilaamanasi aikana, peru aikasi viimeistään hoitoa edeltävänä päivänä.
Peruuttamattomasta hoitoajasta veloitan 50 % varatun hoidon hinnasta.
Nettiajanvarauksen voi peruuttaa vain puhelimitse tai tekstiviestillä, ei ajanvarausjärjestelmän kautta.

OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT LUONNONMUKAISEEN
JA RAUHALLISEEN HOITOLAANI !

Birgit Virtanen
SKY- ja Ekokosmetologi, kosmetiikkaneuvoja
Talaskuja 3, Hämeenlinna (”Mehiläisen talo”) puh: 044-300 9995
birgit@kauneuspistelinnanneito.fi, www.kauneuspistelinnanneito.fi
Avoinna ma-pe 09.00-18.00, ilta- ja lauantaiajat sopimuksen mukaan Torstaisin ostosaika klo 16.00 – 18.00 tai
ostosaika sovittavissa erikseen.

