Eye treatment- hedelmähappokuorinta ja naamio silmänympärysiholle
40 € (kesto 35 min.)

Silmänympärysihoa virkistävä ja turvotusta
alentava tehohoito
Hoito sisältää alkupuhdistuksen, AHAkuorintakäsittelyn, naamion, seerumin ja silmänympärysvoiteen.

Kasvohoidon yhteydessä
kestovärjäykset sis. kulmien
muotoilun
Ripset ja kulmat
Ripset
Kulmat

30 €
20 €
20 €

HINNASTO
Palauta ihosi hehku Exuviancen
ammattimaisilla hoidoilla

Hermannin rantatie 5 A pl 1, 00580 Helsinki • puh 09-7744850
www.kalasatamanapteekki.fi

®

PEELING- hedelmähappokuorinta
59 € ( kesto 30-45 min.)

Rentouttava ja tehokas kasvohoito, joka saa
kasvosi ihon hehkumaan. Sopii kaikille ihotyypeille.

KASVOHOIDOT
Exuviancen tuotteet ja hoitolahoidot on suunniteltu aktivoimaan ja edistämään
ihon luonnollista uusiutumista, tehostamaan kuolleen ihosolukon kuoriutumista
sekä kosteuttamaan ihoa syvältä. Exuviance- kasvohoidon avulla sekä yksilöllisten
tavoitteiden mukaisten Exuviance- kotihoitotuotteiden säännöllisen käytön kanssa
saavutetaan ihonhoidossa näkyviä tuloksia.
Kosmetologimme ovat koulutettuja ihonhoidon ammattilaisia, jotka suunnittelevat
ja toteuttavat hoidot aina asiakkaan yksilöllisen tarpeen ja ihon tilan mukaan.
Exuviance- AHA-hedelmähappokuorinnat ovat tehokkaita ja turvallisia menetelmiä, joilla saavutetaan näkyviä tuloksia ihon kunnossa. Yksittäisellä
hoidolla voidaan kirkastaa ja tasoittaa ihoa mm. pintajuonteet ja rypyt vähenevät,
aknearvet sekä ihon epätasaisuudet ja liikapigmentoituneet alueet vaalenevat, iho tuntuu kosteutetulta sekä anti-age- hoidon jälkeen kimmoisammalta ja
napakammalta.
Suosittelemme Exuviance- hedelmähappokuorintoja ylläpitohoitoina 1-2 kuukauden
välein sekä sarjahoitona tarpeen mukaan
räätälöitynä.
HUOMIOITHAN, että hedelmähappokuorinto ja ei tehdä seuraavissa tapauksissa:
aktiivinen huuliherpes, aknelääkitys,
auringonpunoittama iho, isotretinoiinilääkekuuri (ei kuorintoja 6 kuukauteen
lääkekuurin jälkeen), tetrasykliinilääkitys
vaatii lääkärin konsultaation, raskaus.

Hoito sisältää alkupuhdistuksen, AHA-kuorintakäsittelyn, naamion, seerumin ja loppuvoiteen.

Peeling

CLASSIC- hedelmähappokuorinta,
hieronta ja naamio
89 € (kesto 60 min.)

Ihoa tehokkaasti kirkastava ja kosteuttava
kasvohoito sisältää ihon toimintoja aktivoivan
akupaineluhieronnan sekä klassisen hieronnan
kasvoille ja decolteelle.

Classic

Hoito sisältää alkupuhdistuksen, AHA- kuorintakäsittelyn, akupainelu- ja klassisen hieronnan,
naamion, seerumin ja loppuvoiteen.

DELUX- hedelmähappokuorinta,
erikoishoito, hieronta ja
erikoisnaamio
110 € (kesto 75 min.)

Ylellinen ja rentouttava, solujen uusiutumista
stimuloiva kasvohoito ikääntymisen merkkejä
vastaan.

Delux

Hoito sisältää alkupuhdistuksen, AHA- kuorintakäsittelyn, tehoaineboosterin, kasvo- ja decolteealueen hieronnan, erikoisnaamion ja loppuvoiteen.

