
Hieronnat
Aromahieronta on tehokas vartalohieronta, 
joka tuo hyvää oloa keholle ja mielelle. Hoi-
tovaikutus määräytyy käytettävän kotimai-
sen hoito öljyn mukaan.
 
Aromahieronta
Selän, rintakehän ja niska-alueen rentoutus-
käsittely.    25 min. 35 €

Aromahieronta
Selän, rintakehän, niskan sekä käsivarsien ja 
jalkojen rentoutuskäsittely.  50 min. 65 €

Aromahieronta
Selän, käsivarsien, jalkaterien, jalkojen, rinta-
kehän, niska- ja hartia-alueen sekä kasvojen 
rentoutuskäsittely. 75 min. 89 €

Klassinen hieronta
25 min. 35 €  |  50 min. 65€  |  75 min. 89€

Lasten menu 4-14 vuotiaille

Minun ensimmäinen hierontani 
Hierontaan sisältyy selän, niskan, hartioiden 
ja käsivarsien hieronta.  25 min. 35€  

Pienten käsien tai varpaiden sipsuttelu-
hoito
Käsien tai varpaiden kynsien hoito ja lak-
kaus . Kynsien koristelu ja kevyt hieronta.
   25 min. 35 €

Vartalohoidot
Ihoa uudistava kuorintahoito 
Kosteuttava ja ihon pehmeäksi, puhtaaksi ja 
terveen näköiseksi tekevä ylellinen vartalon-
kuorinta. Hoitoon kuuluu kevyt hieronta ra-
vitsevalla vartalovoiteella. Soveltuu myös 
odot taville ja imettäville äideille. 
50 min. 79 €

Dibi-vartalohoidot
SHAPE – Muokkaava vartalohoito
Hoito tehoaa erityisesti rasvakudokseen. Vat-
san ja vyötärön alueen hoitoa tehos tetaan 
ihokudosta aktivoivalla ja kiinteyttävällä RF-
radiotaajuusteknologialla.  132 €

MESO – Selluliitintuho-tehohoito
Kosmeettinen hoito vähentää mikro ja mak-
ro noduulien kokoa näkyvästi. Ihokudokses-
ta tulee tiiviimpi ja appelsiini iho tasoittuu. 
Hoi toa tehostetaan ihokudosta aktivoivalla 
ja kiinteyttävällä DibiSkin RF-radiotaajuus-
teknologialla.   145 €

TONIC – Vartalon ihoa elastisoiva ja 
kiinteyttävä hoito
Vatsan, reisien ja lantion alueen tai käsivar-
sien hoitoa tehostetaan aktiivisten hoito-
tuotteiden lisäksi DibiSkin RF-radiotaajuus-
teknologialla.   153 €

TONIC – Käsivarsihoito ”allihoito” 
Ihoa elastisoiva ja kiinteyttävä hoito.  51 €

                                                                                                                                        

Tunturien taikaa ja
   Hetki hyvää oloa!

Kasvohoidot
 
Hoitolamme tarjoaa tasokkaita kasvohoito-
ja joko klassisesti käsityönä, tehokkaammin 
ultraäänilaitteen avustuksella tai viimeisin-
tä teknologiaa hyödyntäen RF-radiotaajuus-
laitteella. 

Kaikkiin kasvohoitoihin sisältyy ihon alku-
puhdistus, tarvittaessa kuorinta, naamio, 
teho  seerumi, hoitovoide ja kulmien muotoi-
lu. Kasvohoitoihin sisältyy myös hieronta 
vali tun kasvohoidon mukaan; käsi, kasvo tai 
päänahka.

Kiinteyttävä 60 min. 
Hoito korjaa jo syntyneitä ikääntymisen 
merk kejä, sopii aikuiselle iholle, jossa on on-
gelmana rypyt, juonteet ja kiinteyden puute. 
Klassinen      96 €
Ultraäänilaitteella   105 €
RF-radiotaajuuslaitteella (lift) 142 €
RF-radiotaajuuslaitteella (fill) 183 €

Kosteuttava 60 min. 
Tehokkaasti kosteuttava hoito tarjoaa ihol-
le pehmeyttä ja vangitsee ihoon kosteutta. 
Ihosta tulee jälleen raikas ja pehmeä. 
Klassinen     85 €
RF-radiotaajuuslaitteella 126 €

Kirkastava, ihon sävyä tasoittava 60 min. 
Vastustaa ikääntymisen merkkejä, sopii kai-
kille ihotyypeille, joissa ongelmana on rypyt, 
juonteet ja sameanvärinen stressi-iho.  
Klassinen    85 €
RF-radiotaajuuslaitteella (anti age)  160 € 

Puhdistava 60 min. 
Hoito sopii sekaiholle, rasvaiselle iholle ja 
erittäin rasvaiselle ongelmaiholle. Iho puh-
distuu ja sen toiminta normalisoituu. 
Klassinen    85 €
RF-Radiotaajuuslaitteella (pure)  118 €

Rauhoittava 
Hoito on tarkoitettu herkälle ja atopiaan tai-
puvalle sekä punoittavalle ja helposti reagoi-
valle iholle.          
Klassinen    85 €
RF-Radiotaajuuslaitteella (calm)  128 €

Hemmottelukasvohoito
Sisältää ihon pintapuhdistuksen, ren tout-
ta  van käsien, niskan, päänahan, kasvojen ja 
silmän ympärysihon hieronnan, erikoisnaa-
mion, tehoseerumin ja hoitovoiteen kas-
voil le sekä kulmien muotoilun. Hoidossa 
käy tetään joko kosteuttavia, rauhoittavia, 
puh distavia tai elvyttäviä tehoaineita ihosi 
tar peiden mukaan.   80 min. 119 €

Virtaa miehen iholle
Energisoiva kasvohoito. Kasvohoito virkistää 
ja vähentää väsymyksen merkkejä.  85 €

Silmänympäryshoito
Hoito sopii kaikille. Erityisesti, jos ongelma-
na ovat tummat silmänympärykset, turvotus 
tai rypyt silmäkulmissa.  35 min. 45 €
Kasvohoidon yhteydessä  35 €

Hoitomme antavat ripauksen ylellisyyttä ja täydellisen ren-
toutumisen. Saat rentoutua ja luottaa, että hoidot tehdään 
ammattitaidolla juuri sinulle valituilla alan huipputuotteilla 
osaavasti ja kiireettömästi. Hyvä olo valtaa koko kehon.



Body Sugaring Sokerointi 
Sokerointi on hellävarainen ja tehokas hoito-
menetelmä, jolla pääset eroon häiritsevis-
tä ihokarvoista muodikkaasti ja nopeasti . 
Vartalo sokeroinnissa saa daan poistettua 
hellä varaisesti myös kuollut ihosolukko.

Sääret/Reidet  38 €
Jalat kokonaan  70 €
Kainalot   25 €
Ylähuuli/Leuka/Kulmakarvat  15 €
Käsivarret/Bikiniraja  30–35 €
Kädet kokonaan    45–50 €
Selkä/Vatsa/Rinta    50 €

Käsihoidot
Käsihoito
Käsien ja kynsien täyshuolto, joka sisältää 
kynsien muotoilun, kynsinauhojen huollon, 
kuorinnan, kylvyn ja ylellisen käsivoiteen.   
   60 min. 69 €

Minimanic
Tehokas sormenkynsien siistimishoito. Kyn-
net muotoillaan kauniiksi, kynsinauhat hie   ro-
taan ravitsevalla öljyllä ja lakataan vaa le  al la, 
läpikuultavalla sävyllä. Hoidossa käy tet  tä  vän 
lakkapullon saat mukaasi.  25 min. 38 €

Jalkahoidot
Täydellinen jalkahoito
Sisältää jalkakylvyn, kuorinnan, kynsien ja 
kynsinauhojen siistimisen, kovettumien 
poiston ja jalkahieronnan.  60 min. 69 €

Kynsien lakkaus hoidon yhteydessä  8 €
(sis. lakan)

Kestovärjäykset
Ripsien ja kulmien värjäys  35 €
Ripsien värjäys  19 €
Kulmien värjäys  19 €
Kulmien muotoilu erikseen  15 €

Ripsipermanentti
Auttaa kihartamaan ripset kauniisti ylöspäin 
kaareviksi. 60 min. 75 €

Meikit
Juhlameikki / Häämeikki  80 €
Päivämeikki    35 €
Päivämeikki kasvohoidon yhteydessä 25 €
Meikinopastus   90 €
Yksilöllisessä meikin opastuksessa sinua 
opas tetaan löytämään itsellesi oikeat värit 
se kä käyttämään tuotteita ja välineitä oikein.

Aurora Spa

Tärkeää tietoa hoidoista
• Huomaathan, että asiakas on velvollinen ilmoit-
tamaan varausta tehdessään terveydentilassaan 
mahdolliset huomioitavat seikat. Hoidoissa on 
rajoituksia.
• Toivomme, että tulet paikalle hyvissä ajoin en-
nen hoidon alkua. Muistathan mainita varausta 
tehdessäsi hoitoon mahdollisesti vaikuttavista 
sairauksista, allergioista tai raskaudesta.
• Ilmoita mahdollisesta peruutuksesta edellisenä 
päivänä klo 16 mennessä. Mikäli peruutus tapah-
tuu myöhemmin, joudumme veloittamaan 50 % 
hoidon hinnasta. Mikäli varattua palvelua ei käy-
tetä, eikä peruutuksesta ilmoiteta etukäteen, ve-
loitamme koko varatun hoidon hinnan.
• Huomaathan, että sunnuntaisin ja juhlapyhinä 
hintoihin lisätään 15%.Hyvän olon keskus | Wellness Center
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