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KASVOHOIDOT
Nuorten ihonpuhdistus (alle 18 v.)   39€
Sis. alkupuhdistus, kuorinta, mekaaninen ihonpuhdistus, naamio sekä hoitovoide. Ei 
sisällä hierontaa. Kesto n. 60min.

Täydellinen kasvohoito     57€
Kasvohoidossa käytettävät tuotteet valitaan ihoanalyysin pohjalta ihotyypin ja ihossa 
vallitsevan tilan mukaan. Sis. alkupuhdistus, kuorinta, rentouttava hieronta kasvoille, 
kaulalle ja decolletelle, naamio sekä hoitovoide. Kesto n. 90min.

Exfoliation System -hedelmähappokuorinta  65€
Kaunistava, kirkastava ja puhdistava hedelmähappoihin (AHA) perustuva Exfoliation 
System -kuorintamenetelmä on täydellinen ratkaisu moniin erilaisiin ihonhoidollisiin 
haasteisiin. Kasvohoito sis. alkupuhdistus, Exfoliation System -kaksoiskuorintakäsittely, 
hieronta, naamio ja hoitovoide. Kesto n. 90min.

KASVOJEN LAITEHOIDOT
Timanttikuorintakasvohoito    70€
Timanttikuorinta on tehokas kuorintakäsittely, joka sopii erityisen hyvin kirkastaviin, 
liftaaviin ja puhdistaviin kasvohoitoihin. Kasvohoito sis. alkupuhdistus, timanttikuorinta, 
ampulli, hieronta, erikoisnaamio ja hoitovoide. Kesto n. 90min.

Ultraäänikuorintakasvohoito    70€
Tehokas, mutta hellävarainen ultraäänikuorinta poistaa kuollutta ihosolukkoa ja 
epäpuhtauksia. Kasvohoito sis. alkupuhdistus, ultraäänikuorinta, ampullin imeytys 
ultraäänellä, hieronta, erikoisnaamio ja hoitovoide. Kesto n. 90min.

Neulaton mesoterapiakasvohoito    70€
Ylellinen anti-ageing käsittely, jossa kiinteyttävät tehoaineet imeytetään ihoon elektro-
poraation ja lämpö-kylmäkäsittelyn avulla. Kasvohoito sis. alkupuhdistus, kuorinta, 
ampulli + neulaton mesoterapia, erikoisnaamio ja hoitovoide. Kesto n. 90min.

Lihaksia stimuloiva kasvohoito    70€
Hoidossa aktivoidaan ja harjoitetaan kasvojen lihaksia ja vaikutetaan ihon 
kimmoisuuteen. Kasvohoito sis. alkupuhdistus, kuorinta, stimulaatiokäsittely, 
erikoisnaamio ja hoitovoide. Kesto n. 90min.

Lymfakasvohoito     70€
Laitelymfakäsittely tehostaa nestekiertoa ja virkistää aineenvaihduntaa. Kasvohoito sis. 
alkupuhdistus, kuorinta, tehoampulli + lymfahierontakäsittely laitteella, erikoisnaamio ja 
hoitovoide. Kesto n. 90min.

Kasvojumppakäsittely     45€
Hoidossa aktivoidaan ja harjoitetaan kasvojen lihaksia ja vaikutetaan ihon 
kimmoisuuteen. Käsittely sis. alkupuhdistus, stimulaatiokäsittely ja hoitovoide. Kesto 
n. 50min.

KASVOHOIDOT 3. HOITOKERRAN SARJANA
Kolmen hoitokerran sarja: 1. ja 2. hoito normaalihintaan, 3. hoito -50%. 
Sarjahoidossa hoidot tehdään 1-3 viikon välein.



KASVOHOIDON YHTEYDESSÄ:
Ampulli     6€
Erikoisnaamio (Peel Off Mask) 12€
Ampulli ja erikoisnaamio: 
- Peel Off Mask   15€
- Biocellulose Mask  20€
- Collagen Dermafleece Mask  28€

JALKAHOIDOT    
Jalkahoito     45€
Jalkahoito ilman kynsien lakkausta  43€
Hoitoon sisältyy jalkakylpy, kovettumien poisto, kynsien ja kynsinauhojen hoito, kynsien 
lakkaus sekä rentouttava jalkahieronta. Kesto n. 60-90min.
SPA-jalkahoito     49€
Jalkakylpy, kuorinta, kevyt raspaus, kynsien ja kynsinauhojen siistiminen, kynsien 
lakkaus, naamio sekä hieronta. Ei sisällä kovettumien poistoa. Kesto n. 75min.
Kestolakkaus     35€
Kynsien sekä kynsinauhojen kevyt siistiminen, lakkaus ja voide. Ei sisällä vanhan lakan 
poistoa/huoltoa. Kesto n. 60min.
Jalkahoito + kestolakkaus   60€
Hoitoon sisältyy jalkakylpy, kovettumien poisto, kynsien ja kynsinauhojen siistiminen, 
kestolakkaus sekä rentouttava jalkahieronta. Kesto n. 90min.
Kestolakan poisto    17€
Vanhan kestolakan poisto, kynsien ja kynsinauhojen siistiminen. Kesto n. 60min.
Kestolakkauksen huolto   40€
Vanhan lakan poisto/huolto ja uusi kestolakkaus. Kestolakkaus antaa kestävän lakan 
2-3 viikoksi. Kesto n. 75min.
Varpaan kynsien hoito    28€
Hoito sisältää kynsien leikkauksen, viilauksen ja kynsinauhojen 
siistimisen. Hoidon kesto n. 30-45min.

HOITOLA ESTELLEN 
HEMMOTTELUPAKETIT
Perinteinen hemmottelupaketti   109€
Sis. Kasvo- ja jalkahoidon sekä valinnan mukaan käsihoidon 
tai ripsien ja kulmien kestovärjäyksen
Kaunistava hemmottelupaketti   95€
Sis. Kasvo- ja käsihoidon sekä ripsien ja kulmien 
kestovärjäyksen 

Hoitava hemmottelupaketti    69€
Sis. Jalka- ja käsihoidon

Kaikki hemmottelupakettihoidot tehdään samalla varauksella, 
kesto noin 75-90min.

   

Ripsien kestovärjäys  12€
Kulmien kestovärjäys + muotoilu 12€
Ripsien ja kulmien kestovärjäys 23€
Silmänympäryshoito   29€
Kasvojen sokerointi   15€



KÄDET JA KYNNET
Käsihoito     30€
Kynsien ja kynsinauhojen siistiminen, hieronta sekä kynsien lakkaus. Kesto n. 60min.

Spa-käsihoito     35€
Kuorinta, kynsien siistiminen, hieronta, naamio sekä kynsien lakkaus. Kesto n. 75min.

Kestolakkaus     35€
Kestolakkaus ja käsihieronta   45€
Kestolakan poisto    17€
Kestolakkauksen huolto   40€

VARTALOHOIDOT
Aromahieronta     50€
Klassinen vartalohieronta   50€
Selän hemmotteluhoito   50€
Selän alueen osavartalohoito, joka koostuu kolmesta hemmottelevasta hoitovaiheesta: kuorinnasta, 
hieronnasta ja naamiosta. Kesto n. 60 min.

Kiinteyttävä vartalohoito   60€
Muokkaava kiinteytyshoito vartalon ongelma-alueille.  Sis. erikoiskuorinta, kiinteyttävät 
-erikoistuotteet, hieronta, vartalonaamio, kiinteyttävä vartalovoide. Kesto n. 60-90min.

Vartalon laitehoito    40€ (osa) / 70€
Vartalon laitehoito on täydellinen hoitokokonaisuus, joka alkaa ihon pintaverenkiertoa stimuloivalla 
kuorinta- tai kuivaharjauskäsittelyllä ja jatkuu vapaavalintaisella laitehoitokäsittelyllä (kiinteytys, 
rentoutus, nestekierron stimulointi). Hoito huipentuu ihoa hoitavaan naamioon. 

RIPSET JA KULMAT  
Ripsien ja kulmien kestovärjäys + muotoilu 26€ 
Ripsien tai kulmien värjäys   15€

KARVANPOISTO   MEIKKI
Kasvot   15€    Päivämeikki  30€
Ylähuuli  10€    Juhlameikki  39€
Kainalot  15€   Meikinopastus  50€
Sääret   29€
Käsivarret  25€
Karvanpoisto tehdään sokerointi- tai 
vahausmenetelmällä. Karvanpoistopassilla
joka 5. karvanpoistokäsittely -50%.

Turun Kosmetologikoulu
Kauppiaskatu 11 E, 3. kerros, 20100 Turku

Puhelin: 02 2505065, Sähköposti: info@hoitola-estelle.fi 
www.hoitola-estelle.fi 


