Opiskelija

KASVOHOIDOT
[ comfort zone ]

Kosmetologi

HINNASTO 2015

Hydramemory
syväkosteuttava kasvohoito 1–1,5 t

75 €

49 €

SKIN RESONANCE
herkän ihon kasvohoito 1–1,5 t

75 €

49 €

ACTIVE PURENESS
puhdistava kasvohoito 1–1,5 t

75 €

49 €

ABSOLUTE PEARL
vaalentava kasvohoito 1–1,5 t

75 €

49 €

RECOVER TOUCH
antioksidanttinen kasvohoito 1–1,5 t

75 €

Tehokas, kosteuttava hoito, joka ravitsee ja kirkastaa ihoa. Sopii kaikille kosteutta kaipaaville ihoille.

Vahvistava ja rauhoittava hoito herkälle, punoittavalle ja couperoottiselle iholle.

LAITEKASVOHOIDOT
49 €

75 €

49 €

75 €

49 €

GLORIOUS SKIN
kohottava kasvohoito 1–1,5 t

90 €

ACTION SUBLIME
kiinteyttävä antiage-hoito 1–1,5 t

90 €

FRESH UP -kasvohoito, 45 min.

50 €

65 €

35 €

5 x sarja

75 €

49 €

300 €

200 €

5 x sarja

5 x sarja

75 €

49 €

300 €

5 x sarja

200 €

5 x sarja

Laitehoitoihin sisältyy ampulli, hieronta hoidon yhteydessä + 10€.
Sarjahoidot maksetaan ensimmäisellä hoitokerralla ja ovat voimassa 3 kk
ostopäivästä.

ERIKOISNAAMIO

15 €

SILMÄNYMPÄRYSIHON TEHOHOITO

15 €

HOITO DECOLTELLE

25 €

KULMIEN VÄRJÄYS sisältää muotoilun

7€

RIPSIEN VÄRJÄYS

7€

RIPSIEN JA KULMIEN VÄRJÄYS

10 €

Sormen kynsien viilaus ja lakkaus

10 €

Lymfasukka (ennen tai jälkeen kasvohodon 30 min.)

20 €

Parafiinihaude käsille tai jaloille

10 €

DEPILOINTI huuli-tai leukakarvat

5€

sisältää kuorinnan, hieronnan ja erikoisnaamion

50 €

35 €

Alkupuhdistus, kuorinta, hieronta ja loppuvoide.
Hoidon jälkeinen kevyt ehostus sisältyy hintaan,
varaa aikaa +15 min.

(12-20 v.)
Puhdistava, nuoren ihon yksilöllinen hoito. Hoito
sisältää kuorinnan, mekaanisen puhdistuksen
pienen hieronnan kasvoille sekä naamion ja loppuvoiteen. Älä mieti turhia, me teemme sen sekä
hoitosuunnitelman puolestasi.
Lopussa kiitos seisoo!

200 €

5 x sarja

KASVOHOITOIHIN
YHDISTETTÄVÄT LISÄPALVELUT

Hyaluronihapolla,erikoisnaamiolla ja hieronnalla
ihon kiinteytystä aktivoiva tehohoito. Silottaa
myös juonteita.

NUORTEN KASVOHOITO, 1–1,5 t

TIMANTTIHIONTA
-tehokas laitehoito 1–1,5 t

49 €

65 €

Ihoa kohottava, kirkastava ja ryppyjä silottava
tehohoito. Hoitoon sisältyy erikoisnaamio.

PIENIÄ IHMEITÄ RUOKATUNNILLA
kasvohoito 30 min.

ULTRASONIC
-kiinteyttävä ultraääni, 1–1,5 t

Puhdistava ja tehokkaasti ihoa kuoriva hoito, joka
kirkastaa ja kiinteyttää sekä häivyttää arpia ja
maksaläiskiä. Sisältää mekaanisen puhdistuksen.

Tehokas ja puhdistava hedelmähappohoito, sopii
myös hehkua kaipaavalle ikääntyvälle iholle.

Virkistävä ja kirkastava kasvohoitotuokio. Hoitoon sisältyy: alkupuhdistus, kuorinta, hieronta ja
loppuvoide.

300€

Elvyttää ja kiinteyttää ihoa sekä madaltaa juonteita. Sisältää erikoisnaamion.

Kaikille ihotyypeille sopiva, hellävarainen ja
uudistava hoito, joka tehdään ekosertifioiduilla
luonnonkosmetiikkatuotteilla.

CHRONO REVERSER
kirkastava hoito kasvoille 1–1,5 t

75 €

Syväpuhdistava ja kevyesti kuoriva hoito mekaanisella ihonpuhdistuksella (jos haluaa).

Vitamiineja sisältävä antioksidanttihoito, joka
myös rauhoittaa stressaantunutta ihoa.

SACRED NATURE luonnonkosmetiikkahoito kasvoille 1–1,5 t

SKIN SCRUBBER
-puhdistava ultraääni, 1–1,5 t

Opiskelija

Heleyttävä ja vaalentava hoito. Suositellaan kirkastusta kaipaavalle ja maksaläiskistä kärsivälle iholle.

Kosmetologi

Puhdistava ja tasapainottava, seka- ja rasvaiselle
iholle sopiva hoito. Sopii hyvin myös akneen
taipuvaiselle iholle.

65 €

40 €

kuorinta ja naamio

Kaikki hinnat sis. alv 24 %.

49 €

PUHDISTAVA KASVOHOITO 1–1,5 h

75 €

49 €

Rasvaiselle ja sekaiholle sopiva hoito mekaanisella
ihonpuhdistuksella. Lisäksi pieni hieronta.

CLASSIC-KÄSIHOITO 1 t

45 €

28 €

SPA-KÄSIHOITO, 1t

50 €

33 €

CLASSIC-JALKAHOITO 1-1,5 t

50 €

35 €

SPA-JALKAHOITO, 1 t

60 €

40 €

PIRISTÄVÄ JALKAHIERONTA 20 min.

25 €

15 €

Parafiinihoito käsille tai jaloille 30 min.

18 €

15 €

kylvetys, kynsien hoito, hieronta ja lakkaus
-kylvetys,kuorinta, pitkä hieronta ja naamio sekä
kynsien viilaus ja lakkaus)
-kylvetys, kovettumien poisto, kynsien hoito,
leikkaus, viilaus sekä lakkaus ja hieronta)

HOITOYHDISTELMÄT
DUO-HOIDOT/KAKSI VAIHTOEHTOA

-kylvetys,viilaus,kuorinta,naamio ja rentouttava
hieronta sekä lakkaus

Kasvot + jalat tai kädet 1,45 – 2 t

70 €

Mietitään yhdessä parhaiten kasvoille sopiva
cz-kasvohoito tai laitehoito, lisäksi classic-hoito
käsille tai jaloille.

(norm.
77–84 €)

KÄDET + JALAT 1,30 t

Opiskelija

Opiskelija

75 €

Kosteuttava hoito kuivalle iholle. Hoitoon sisältyy
rentouttava hieronta kasvoille ja hartioille.

KÄSI- JA JALKAHOIDOT

Kosmetologi

Kosmetologi

Syväkosteuttava KASVOHOITO 1–1,5 t

MIESTEN KASVOHOIDOT

- jalkojen puhdistus ja hieronta

kosteuttava haudehoito käsille tai jaloille

55 €

Tässä hoidossa yhdistetään classic-hoidot käsille
ja jaloille.

(norm.
63 €)

TRIPLA-HOITO 1,45 – 2 t

100 €

Valitaan yhdessä omalle iholle sopiva cz-kasvohoito tai laitehoito+ kulmien värjäys, jaloille ja
käsille classic-hoidot. Ajankäytön maksimointia,
kaikki tai ei mitään! Silti tehokas ja nautittava
hoitokokonaisuus.

(norm.
119 €)

Nämä hoitoyhdistelmät toteutetaan kahden opiskelijan
yhteistyönä.

JALAT, KÄDET JA KYNNET
Jalkahoito ja kestolakkaus varpaan
kynsiin

50 €

Käsihoito ja kestolakkaus sormen
kynsiin

45 €

Kestolakkaus sormen tai varpaan
kynsiin

30 €

Kestolakkauksen avulla kynnet pysyvät kauniina pitkään, lakkaus ei
vahingoita luonnon kynttä.

MUUT PALVELUT
KESTOPIGMENTOINNIT

alk. 130 €

INJEKTIOHOIDOT

alk. 290 €

Pigmentoinnit tekee kokenut kosmetologi.
Hoidot tekee kokenut sairaanhoitaja-kosmetologi.

EHOSTUKSET
päivämeikki 45 min.–1 t

35 €

20 €

juhlameikki 1–1,15 t

45 €

25 €

häämeikki (sis. koemeikin)

90 €

50 €

yksilöllinen meikinopastus /hlö 1,5 t

60 €

35 €

Meikinopastukset +muut hoidot myös kaiken kokoisille ryhmille,
pyydä tarjous!

RIPSET JA KULMAT
ripsien ja kulmien värjäys

30 €

15 €

ripsien värjäys

25 €

12 €

Kulmien muotoilu ja värjäys

25 €

12 €

Kulmien muotoilu

20 €

10 €

Ripsipermanentti

50 €

30 €

Ripsipermanentti+ripsien värjäys

55 €

40 €

Depilointi/Ihokarvojen poisto vahalla
30 min. –1 t
sääret

30 €

20 €

reidet

30 €

20 €

käsivarret

30 €

20 €

bikiniraja

30 €

20 €

kainalot

30 €

20 €

huuli- tai leukakarvat

15 €

8€

3 aluetta samalla kertaa

Hymyn lahjakortti
lahjaksi itselle tai
ystävälle. Aina mieleinen!

50 €

norm. 60 €

SPA-MOMENTS
- rentouttavia hetkiä spa-tilassa, 2 t

60 €

Voit valita mieleisesi näistä vaihtoehdoista:
1. infrasauna, vartalon kuivaharjaus, klassinen vartalohieron
ta, päähieronta
2. infrasauna ja höyrysuihku, kuumakivihieronta vartalolle,
päähieronta
3. infrasauna ja höyrysuihku, vartalon hieronta aromaattisilla
öljyillä, päähieronta

55 €

FEEL GOOD
- hyvinvointia käsille ja jaloille 60 min.

50 €

MOTHERS SMILE -valmistaudu tulevaan 90 min.

65 €

Pieni pysähdys ja rentouttavat hoitohetket: Sormen kynsien
viilaus ja parafiinihaude käsille. Jaloille: kylpy, kynsien viilaus
ja lakkaus ja hieronta.
Tässä hoidossa odottavan aika ei tule pitkäksi. Miellyttävä,
rauhallinen hetki itselle: Kasvoille alkupuhdistus, kuorinta,
ampulli, hieronta ja loppuvoide. Jalat kevyiksi ja pehmeiksi;
kylvetys, kynsien viilaus, kuorinta säärille ja pitkä hieronta.

MENS SPECIAL -lataa akut hoidossa 75 min.

Rentouttava, sopivan miehinen hetki hoitolassa:
Kuumakivihieronta hartioille. Kasvoille alkupuhdistus, kuorinta, pieni hieronta ja voide.

YOUNG AND FREE 2 t

Puhdistava kasvohoito: Sormen kynsien viilaus ja lakkaus.
Meikki, ihonhoito- ja meikkivinkit, saat mukaan ”nuorisoreseptin”.

BEFORE PARTY -etkot hoitolassa 90 min.

Tällä hoitopaketilla on hyvä startata kylille
Voit valita kahdesta eri vaihtoehdosta:
1. kasvohoito 45 min.+kulmat, keventävä hieronta jaloille,
meikki
2. kasvohoito 45 min.+kulmat, sormen kynsien viilaus ja
lakkaus, meikki

PERFECT DAY – täydellinen päivä
ja täydellinen hoito 2,5 t

Tämä toimii aina; palkitse, lepyttele tai ennakoi!
Huippuidea kaverille, rakkaalle tai itselle.
Oman toiveen mukainen Comfort Zone-kasvohoito:
kulmien muotoilu ja värjäys. Jaloille: kylvetys, kynsien
viilaus, säärille kuorinta ja rentouttava hieronta sekä kynsien
lakkaus. Käsille: kylvetys, kuorinta ja rentouttava hieronta
sekä kynsien viilaus ja lakkaus. Loppuhuipennuksena pieniä
meikkivinkkejä ja meikki.

Hymy tekee hyvää!

Puutarhakatu 16 C 4. krs|33210 Tampere
p. 03 2255 330|satu.koskinen@hymykoulu.fi
www.hymykoulu.fi

70 €

40 €

YRTTINYYTTIHIERONTA 1,15 t

70 €

40 €

Klassinen vartalohieronta 1,15 t

70 €

40 €

HYMY-SPECIAL
hoito kasvoille ja vartalolle 1,15 t

85 €

55 €

Kuivaharjaus ja lisäksi klassinen hieronta koko
vartalolle lämpimällä öljyllä. Hoidossa voidaan
painottaa eri alueita.

Kasvojen ihon kuorinta + hieronta kasvoille,
hartioille, käsille ja jaloille. Ihana hoito kiireestä
kantapäähän!

KIINTEYTTÄVÄT VARTALOHOIDOT
RVB Needling Bodymed-laitehoito
1,5–2 t

55 €

55 €

65 €

130 €

Opiskelija

KUUMAKIVIHIERONTA 1,15 t

Rentouttava hieronta lämpimillä kivillä koko vartalolle, sisältää myös klassisen hieronnan otteita.
Rauhoittava ja hellävarainen hieronta lämmitetyillä yrttinyyteillä ja öljyllä. Hoidon jälkeen olosi on
levollinen ja nukut yösi hyvin

AFTER WORK -hoidon kautta kotiin 60 min.

Hyvä vaihtoehto kauppareissulle:
-pieni kuumakivihieronta selän ja hartian alueelle
-kasvohoito (alkupuhdistus, kuorinta, hieronta)

SPA VARTALOHOIDOT

Kosmetologi

Opiskelija

HOITOPAKETIT

75 €
1 krt

Erittäin tehokas hoito, joka auttaa mm. seuraaviin
pulmiin: selluliitti, rasvakudoksen muokkaaminen,
veltostunut iho, raskausarvet

550 €
8 x sarja
(vain opp.)

Sarjahoitoon sisältyy 3 x 1 t lymfasukka sarjan
päättymisen jälkeen ylläpitohoitona.
Inspiroidu ja valmistaudu kesään nyt!
ULTRASONIC
kiinteyttävä laitehoito 1–1,5 t

Kiinteyttävä ja kudosta aktivoiva hoito. Hoidettava alue valitaan yksilöllisesti (vatsa, pakarat, reidet
tai käsivarret). Hoidon tehostamiseksi sarjahoitoihin voidaan yhdistää aineenvaihduntaa aktivoiva
hoito lymfasukassa (30 min./15 €).

LYMFASUKKA/aineenvaihduntaa
aktivoiva laitehoito 1t

Turvotusta poistava ja aineenvaihduntaa aktivoiva
miellyttävä hoito. Sopii hyvin laihdutuksen tueksi,
ennen leikkaustoimenpiteitä tai ennen lentomatkaa.

200 €

5 x sarja

50 €

1 krt

40 €
1 krt

350 €
10 x sarja

150 €

5 x sarja

280 €

10 x sarja

Sarjahoidot maksetaan ensimmäisellä hoitokerralla.
Kertamaksu voidaan hyvittää sarjassa, mikäli sarja maksetaan ensimmäisen hoitokerran yhteydessä. Sarjahoidot voimassa 3 kk ostopäivästä. Vartalon sarjahoidot oppilastyönä.

