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Ark. (8) 9-17 (21), (la-su 9-21)

Varaa aikasi kätevästi soittamalla 
tai asioimalla hoitolassa tai netissä

www.raumankauneushoitola.com

Sivun tarjoukset voimassa joulukuussa ellei toisin mainita.

Netissä voit halutessasi maksaa hoitosi jo aikaa varatessasi

Koulutettu  
hieroja sekä  
jalkojen hoidon at,  
eli meillä käy  
hyvinvointipassi!

5-kerran 
solarium- 

kortti
Joulukamppis- 

hintaan 

40€  
(norm 45€)

Vuoden-21 PisteJaHti- 
kampanja

loppuu joulukuussa. 
Pisteitä voit helposti 

kartuttaa vielä 
tuoteostoin tai 

 lahjakorttiostoksin.
Tule lunastamaan ansaitsemasi 

 Pistejahdin lahjakortit. 
Huom! Pisteet täytyy realisoida 

 lahjakorteiksi joulukuussa 2021. 

V. 2022 alkaa taas uusi kampanja!

-ihonhoitosarja

esse on luomusertifioitu kauneushoitolasarja, 
joka pohjautuu anti-age vaikutteisiin 

kasviantioksidantteihin ja 
uusimpaan tieteen läpimurtoon  

 probioottiseen ihonhoitoon

luomusertifioitu probioottinen 
hoito, kasvoille, vartalolle

uutta raumalla

Kun valitsette rakkaimmallenne lahjaksi kasvohoidon tarjoamme siihen decolte- 
hieronnan/ hoidon + 10,- TAI ripsien ja kulmien kestovärit + 18,-

kokovartalon kuumakivihieronta (1h)  49,-   
Rasittuneisiin lihaksiin! Lämmin laavakivihieronta hoitaa  
kireät  lihakset ja rentouttaa todella tehokkaasti

Hoitosuosituksemme tänä jouluna:  

aromaattinen kokovartalohieronta  (1 h) 49,-  
Tehokas hoito poistamaan stressiä, rentouttamaan mieltä. Mahdollisuus valita myös  
öljy, joka poistaa nesteitä ja on  hyvä esim. selluliittihoitoon tai laihdutuksen tueksi. 
Meillä on myös varsinainen go go -öljy, joka laittaa menojalkaa vipattamaan. 

Wake up Good new Year
-kasvohoito (nh. 65,-)                      49,-
Rentouttava kosteuttava kasvohoito alkaa selkä-, niska- ja hartiahieronnalla.

Rentouttava täydellinen jalkahoito pitkällä hieronnalla 

täydellinen jalkahoito (nh. 79,-)   49,-

Valitsemallesi Hoidolle tai tietYlle summalle

HKäytä 
huippuetu 
hyväksesi!

osta kolme laHJakorttia –  
saat 10€ laHJakortin kauPan Päälle!

 Joulun paras lahjaidea 
 Lahjakortti!

 
laHJakortit

alk. 89€

esse ultimate eXPerienCe  
-kasVoHoito
Ylellinen ja kokonaisvaltaisesti 
rentouttava kasvohoitokokemus 
päästä varpaisiin. Hoitoon laskeu-
dutaan puhdistavalla jalkakylvyllä 
ja selän rentouttavalla käsittelyllä. 
Hoito jatkuu yksilöllisellä probiotti-
sella kasvohoidolla, sisältää mekaa-
nisen puhdistuksen tarvittaessa, 
tehoampullin imeytyksen, kasvojen 
akupainannan, stimuloivan silmä-
nympäryshieronnan, jalkapohjien 
kuorinnan ja hieronnan sekä pää-
nahan rentouttavan käsittelyn. 

158 €
esse eXPerienCe -kasVoHoito 
Yksilöllinen probioottinen kasvo- 
hoito, joka räätälöidään ihon 
tarpeiden ja toiveiden mukaises-
ti. Hoitoon laskeudutaan syvien 
hengityksien kautta sekä jalkapoh-
jien puhdistuksella. Hoito sisältää 
kasvojen akupainannan, lihasjänni-
tystä vapauttavan tai rauhoittavan 
hieronnan sekä yhden lisäpalvelun:
• päänahan rentouttava käsittely
• käsien hemmotteleva hieronta
• silmänympärysalueen stimuloiva 
hieronta

    110 €

esse-ihonhoitosarja tarjoaa tehokasta anti-age-hoitoa 
ikääntyvälle iholle. tuotteet sisältävät sekä probiootteja että 
prebiootteja, jotka auttavat vahvistamaan ihon omaa suoja-

mekanismia sekä hidastamaan näkyviä ikääntymisen merkkejä 
iholla. optimaalisesi ihon kuntoa parantavien mikrobien lisäksi 
tuotteet sisältävät useita kasviaktiiviaineita ja -uutteita, jolla 
on palauttava ja lihaksia rentouttava vaikutus – ryppyjen syn-
tyminen vähenee. uuteyhdistelmillä on pitkäaikainen ryppyjä 
vähentävä ja kiinteyttävä vaikutus. tuotteisiin lisätty pienimo-

lekyylinen hyaluronihappo tehokosteuttaa ihoa.

Esse on hiilivapaa yritys.

orGaaninen 
ekosertifioitu 

sarJa. 
tuotteet nyt meiltä!

Vuoden 2022 
VakioasiakasHoidot

tule mukaan kauneuden maailmaan!
koe kuukausittain vaihtuva hoito!

kuukausihinta 38€
Hae hoitolastamme koko vuoden ohjelma 

tai lue se nettisivuiltamme 
www.raumankauneushoitola.com/vakioasiakashoidot

Vakioasiakkuus on myös hyvä 
JoululaHJaVaiHtoeHto rakkaalle! 

Voit maksaa rakkaasi hoidot kuukausittain (varaamalla 
ensimmäisen hoidon verkossa voit liittyä automaattiseen 

hoidon veloitukseen maksukortiltasi). 
Helppoa sinulle ja rakkaasi muistaa lahjan koko vuoden!

Hemmottele Häntä!

Lahjakor
tti

kauneushoitolaan

on ihana lahja

tutustu  esse- hoitoihin:
www.raumankauneushoitola.com/
eko-probioottiset-hoidot

Voit ostaa lahjakortit myös netissä: 
www.raumankauneushoitola.com/lahjakorttien-nettikauppa


