
Ripsien  
kestotaivutus  

vain 62€ 
ota samalla keRtaa  
kulmien laminointi  
(laminoinnilla parhain ja  
upein muoto kulmiisi sekä  
loistava kestoväri)  

hinta yhteensä 99€

Töyryntie 8
02 824 1014, 045 262 9010

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

Varaa aikasi kätevästi soittamalla 
tai asioimalla hoitolassa tai netissä

www.raumankauneushoitola.com

Sivun tarjoukset voimassa loka-marraskuussa ellei toisin mainita

Netissä voit halutessasi maksaa hoitosi jo aikaa varatessasi

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

teRvetuloa mukaan kokemaan 
kauneushoitojen tuomaa 
hyvääoloa ja viRkeyttä!

liity laajaan joukkoomme 
ja saat joka kuukausi 
vaihtuvan hoidon hintaan 39,90€ 

lokakuun hoitovaihtoehdot ovat 
• Timanttikasvohoito
• Kulmien laminointi 
• Vartalon pakkaushoito

maRRaskuussa voit valita seuraavista: 
• Kuumakivihieronta
• Hapotuskasvohoito (Nimue) 
• Lash Lift -ripsien kestotaivutus

Halusimme tehdä sen  
sinulle helpoksi!
Kehitimme loistavan Vakioasiakasohjelman.  
Päätarkoitus on, että Sinä olet hyvinhoidettu 
ja hemmoteltu läpi vuoden.

 SAAT:
•	 Joka	kuukausi	etukäteen	suunnitellun	hoidon
•	 Kulmien	siistintä	on	joka	kerta	ilmainen
•	 Voit	lisätä	hoito-ohjelmaan	muita	lisähoitoja 
 tarpeesi mukaan.  
 Esimerkiksi ripsien kestoväri 16€
•	 Saat	henkilökohtaisen	opastuksen	oman	 
 ihosi hoitoon
•	 Jos	et	tunne	kosmetologisia	hoitoja,	kulje	 
 mukanamme hoitojen ihanaan maailmaan

 EdulliNEN:
•	 Hoidon	hinta	39,90	€/	kuukaudessa
•	 Maksu	hoidon	jälkeen.	Voit	halutessasi	liittyä 
 ohjelmaan nettiajanvarauksen kautta ja valita  
	 luottokorttimaksun,	jolloin	39,90€	kuukausi- 
 hoitomaksu hoituu automaattisesti 
•	 Ei	sidonnaisuutta,	voit	lopettaa	silloin	kun	haluat
•	 Kuukausihoidon	voi	myös	vaihtaa!	 
	 Eli	keskustele	oman	kosmetologisi	kanssa,	 
 jos haluat vaihtaa hoidon muuhun hoitoon.

SoLarium 10-KorTTi
taRjous nyt vain          95€
Yksittäinen solarium-kerta 12€

Solarium-laitteemme on uusinta teknologiaa, 
tukesin vaatimusten mukainen.

Cajena inkivääRiGeeli lihaskipujen hoitoon

26€

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! 
huippuhalpa hinta vain

myös 
urheilijoille

KuumaKiVi- 
hieRonta
85€ 1 h (norm. 95€)

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

jalkahoidot  
ammattitaidolla  
ja luotettavasti
olemme erikoistuneet alaraajojen 
ja jalkaterien ongelmiin sekä 
diabetes-, aVH- ja reumapotilaan 
jalkojenhoitoon. 

Voit tulla turvallisesti hoitoon! 
Tiesitkö, että jalkojen ihonhoito on  
erittäin tärkeää terveytesi yllä- 
pidon takia? 
Terveydenalan ammattilainen  
tutkii ja hoitaa jalkasi sekä ohjaa  
mahdollisesti jatkotoimenpiteisiin.

Jalkaterapeutti	(AMK)

onko käsiesi iho 
kuiva?
Haluatko hoitaa kätesi kauniiksi 
ennen syksyn juhlia?

Täydellinen käsihoito 

nyt vain 54€ (norm. 65€)

-TäyTeaiNeHoidoT 

nyt uutta Raumalla!

uusinta uuttatuotekehitystyötä Koreasta, joka on  
ihonhoidon ja kauneuden huippumaa tänä päivänä. 

Tutustumistarjouksena Nasolabiaali-juonteet,  
marionettejuonteet ja huulten täyttö  

vain 295€ (1 ml) 

Seuraava 1 ml ampulli  
samassa hoitoyhteydessä vain 199€
Lisäksi	huippuetu	sinulle!	Jos	voimme	julkaista	kuvasi	
Instagram-tillä,	saat	hoidosta	lisäalennuksen 20€!

tehopuhdistus kasvoillesi
Jäikö kasvojen ihonpuhdistus tekemättä?

✔	 Onko viimeisestä kunnon  ihonpuhdistuksesta pitkä aika?

								✔	Tuntuuko, että tavallinen ihonpuhdistus hoitolassa ei  
               ole riittävä?

																		✔	 Kaipaako ihosi täydellistä ihonpuhdistusta?

																								✔	Etkö halua mekaanista ihonpuhdistusta?

																									✔	Haluatko kivuttoman ja nautinnollisen  
          ihonpuhdistuksen?

Jos	vastasit	yhteenkään	kysymykseen	KYLLÄ, 
on tehopuhdistus juuri sinua varten. 

Tule kokemaan ennennäkemätön raikkaus ja puhtaus.

hinta vain 98€ (norm. 105€)

Tehopuhdistukseen sisältyy Pristine™ timanttimikrohionta, 
ultraääniihonpuhdistus, hieronta, tehotipat ja naamio sekä 
loppuvoiteet.

Valitse mieluisin jokin näistä kolmesta kapselista:

Hyaluronic infusion	-seerumikapseli	aktivoi	kollageenin	ja	elastii-
nin synteesiä, vahvistaa ihon vastustuskykyä.

BTX infusion on kuin Botox, mutta ilman haittavaikutuksia. Vähen-
tää ryppyjen syntymistä vaikuttamalla lihasten supistumiseen.

Neo energy aPL -seerumikapseli	aktivoi	kollageenin	ja	elastiinin	
tuotantoa, jolloin juonteet tasoittuvat ja iho kiinteytyy.

kasvohoito
nyt vain 56€ (norm. 75€)

Hemmottele Häntä!

Lahjakor
tti

kauneushoitolaan

on ihana lahja


