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Varaa aikasi kätevästi soittamalla 
tai asioimalla hoitolassa tai netissä

www.raumankauneushoitola.com

Sivun tarjoukset voimassa kesä-heinäkuussa ellei toisin mainita

Netissä voit halutessasi maksaa hoitosi jo aikaa varatessasi

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

TERVETULOA HOITOLAMME  
VAKIOASIAKASOHJELMAAN!

KUUKAUDEN OMA- 
VALINTAINEN HOITO VAIN    38€  
sekä kulmien siistintä vielä kaupan päälle!
(edellyttää vähintään vuoden sitoutumista, vakioasiakas- 
ohjelmassa hoitaja saattaa vaihtua eri kuukausina)

PISTEJAHTIKISA  
Vielä ehdit hyvin mukaan  
ansaitsemaan pisteilläsi  

upeita lahjakortteja  
jouluna 2022!

KESÄKUUSSA voit valita seuraavista hoidoista:
Säärten ja kainaloiden sokerointi/ Vartalon kuiva-
harjaus ja naamio/ Raikastava kesäkasvohoito 

HEINÄKUUSSA voit valita seuraavista hoidoista:
Käsihoito /Lash Lift - ripsien kestotaivutus/ Jalka-
hoito

ELOKUUSSA voit valita seuraavista hoidoista:
Ultraääni-ihonpuhdistus /Kulmien laminointi/ 
Vartalon selluliittihoito 

Liity mukaan helposti joko soittamalla tai täyttällä 
www.raumankauneushoitola.com -liittymislomakkeen. 
Ja varaa hoitoaikasi, siitä se alkaa – Tie kauneuteen!

Edullisten hoitojemme lisäksi keräät pisteitä ostoksistasi 
sekä tehdyistä hoidoista kokovuoden kestävässä piste-
jahtikisassa. Pisteillä saat lahjakortteja, jotka voit antaa 
lahjaksi itsellesi tai rakkaimmaillesi! 

Tee solariumsessiostasi vieläkin parempi  

AUSTRALIAN GOLD -SARJAN  
SOLARIUMVOITEELLA
Paljon erilaisia, osassa voiteita on itseruskettavia 
aineita mukana ja osa on syväkosteuttavia. 
Auringon (luonnon tai solariumin)  
oton jälkeen huikean  
ihanat kosteus- 
voiteet pumppu- 
pullossa. 

Sis. aloeveeraa,  
hamppua ja  
muita hoitavia  
aineosia. 

530 ml VAIN     28€

CAJENA INKIVÄÄRIGEELI lihaskipujen hoitoon

26€ 2 KPL50€

Lämmittää, parantaa verenkiertoa. Poistaa ja 
ehkäisee kipua, särkyä ja tulehduksia. Nivel- ja 
lihaskipujen tehokkaaseen hoitoon. Reumaan 
ja reumaattisiin vaivoihin. Nivelrikon hoitoon. 
Nivelpsoriasiksen hoitoon. Mustelmien hoitoon. 

Aito 100%  
inkivääriä.

Myös 
urheilijoille

KUUMAKIVIHIERONTA
47€ 45 min (norm. 55€) 

89€ 90 min (norm. 95€)

• Kuumakivihieronta vaikuttaa lämmön kautta  
hyvin syviin kipeytyneisiin lihaksiin. Kivet ovat  
laavaa, joka ominaisuutensa puolesta pitää  
lämmön hyvin ja ovat hellävaraisia vartalon iholle.

MITEN                                      VOI PARANTAA 
SINUN ULKONÄKÖÄSI?

Halusitpa sitten uudistaa ihoa, tasoittaa ryppyjä,  
muotoilla kasvonpiirteitä tai huulia, on Restylane-hoito 
se, joka saa sinut näyttämään hyvältä ja tuntemaan 
olosi upeaksi. Sen esteettinen lopputulos on välitön ja 
pitkäkestoinen. 

Restylanen hoitotulokset ovat nähtävillä välittömästi. 
Koska käsittely on ei-kirurginen, voit jatkaa normaalia 
arkeasi välittömästi.

KÄRSITTEKÖ
• Sibelius-juonteista  
 (kulmakarvojen välissä olevat juonteet)?
• Nasolabiili-juonteista (nenästä suupieliin)?
• Kapeista tai olemattomista huulista?
• Sisäänpäin iän myötä painuneista huulista?
• Marinette-juonteista(suupielet)?
• Huulien pystyrypyistä?

RESTYLANE TÄYTEAINEHOIDOT AMMATTITAIDOLLA TERVEYDENHUOLLON 
AMMATTILAISEN TEKEMÄNÄ

Kun haluat välitöntä kauneutta, juonteiden täyttöä! 

Kesäkuussa
hoidon ottaneet saavat 

LAHJAKORTIN, joka oikeuttaa 
KOSTEUTTAVAAN KASVO- 

HOITOON.

Kokonaisvaltainen kasvohoito- 
ohjelma yhdistää tehokkaat 
kotihoitotuotteet hoitolassa 
toteutettaviin kasvohoitoihin. 

Tarjoamme aloitusetuna 
KOTIHOITOTUOTTEET 

-25% alennuksella 
ensimmäisen hoitolassa 
tehtävän hoidon yhteydessä

TULE KOKEMAAN NIMUE- 
HAPPOHOITOJEN TEHO

ALKUKESÄN HUIPPUTARJOUS:
TIMANTTIHIERONTA KASVOILLE

Jo yhdellä hoitokerralla Pristine-timanttihionta vaikuttaa 
edukkaasti: • Syviin juonteisiin • Suurentuneisiin ihohuokosiin 
• Epäpuhtauksiin • Veltostuneisuuteen • Harmauteen  
• Elottomuuteen •  Ihon toimimattomuuteen

Hoito on täysin kivuton.  
Hoitotulos tulee progressiivisesti. 

Hoito sisältää myös kasvohieronnan, 
tehoseerumin ja naamion sekä  
kulmien siistimisen ja  
kotihoito-ohjeet.

VAIN

NYT VAIN

229€
nh. 280€

NIMUE- 
MIKRO- 

NEULAUS
• Saat tasaisemman ihon 

• Nuorekkaan ihon, jossa  
 on vähemmän juonteita 
 ja ryppyjä

• Ihosi väri paranee ja  
 on sitä kautta  
 elinvoimaisen näköinen

Jos vastaat yhteenkään allaolevaan kysymykseen KYLLÄ  
on mikroneulaus Sinua varten:

 Kärsitkö ihon kimmoisuuden vähenemisestä,  
 joka näkyy alkavina tai syvinä juonteina?

 Tuntuuko, että ihosi on veltostunut esimerkiksi 
 painonpudotuksen myötä.

 Onko ihosi elastisuus vähentynyt iän myötä?

 Onko ihosi vaurioitunut liiallisesta auringonotosta?

 Tuntuuko, että ihosi on toimimaton?

 Onko ihosi samea ja harmaa epäterveellisten elämäntapojen 
 takia tai suurihuokoisuuden ja talinmuodostuksen takia?

 Kärsitkö arvista?

Nimue-mikroneulaus on ihon luontaista kollageenintuotan- 
toa edistävä erikoiskäsittely. Sis.: Alkupuhdistus, entsyymi-
kuorinta, neulauskäsittely,  TDS-aktiiviampulli, kollageeni-
naamio sekä suojaava hoitogeeli. 

Suositellaan ikääntymisen merkkien hoitoon ja  
ennaltaehkäisyyn. 

Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi suositellaan toteutetta-
vaksi 6 käsittelyn hoitokokonaisuutena  
ja hoitoa jatketaan ylläpitokäsittelyillä.

SOKEROINTI
Beach-paketti 75€
sisältää sääret, kainalot ja bikini-
rajan karvanpoiston.

Sokerointi on luonnollinen  
vegaaninen tapa  
poistaa häiritsevät ihokarvat.  
Sokerointi on hellävarainen ja miellyttävä tapa hoitaa ihoa, 
sillä se on samalla myös ihon kuorinta.

YKSI 
HOITOKERTA

64€

KESÄKSI JALAT JA SÄÄRET  
KAUNIIKSI JA HYVINVOIVIKSI!
Jalkahoito varpaankynsien  
geelilakkauksella 85€ (nh. 100€)

Jalkahoito säärten  
sokeroinnilla  89€ (nh. 102€)

Jalkahoito sekä säärten sokerointi ja  
varpaiden geelilakkaus yhteensä                        115€ (nh. 132€)

Tarjoushoitoajat voit varata joko soittamalla tai  
netissä ajanvarauksesta kohdasta 'Kesän tarjoukset'

Voit valita myös  
Neulattoman  

mesoterapiahoidon  
hinta vain  99€

Hemmottele Häntä!

Lahjakor
tti

kauneushoitolaan

on ihana lahja


