
    

 

TUULAN KAUNEUSKAMMARIN HINNASTO  
 
KASVOHOIDOT 
 
Nuorten kasvohoito alle 17 v.     64 € 
Puhdistus, höyry, kuorinta, epäpuhtauksien 
poisto mekaanisesti, hieronta, naamio, hoitovoide 
 
Ella Bachen peruskasvohoito     70 € 
Puhdistus, höyry, kuorinta, mekaaninen puhdistus,  
hieronta, naamio, hoitovoide 
 
Puhdistava kasvohoito/ Pur’Aromatics    72 €  
Klassinen ihonpuhdistus rasvaiselle iholle 
Puhdistus, höyry, kuorinta, epäpuhtauksien poisto, puhdistava seerumi, 
hieronta, naamio ja hoitovoide 
 
Erikoiskasvohoidot Ella Baché 
 
Kosteuttava kasvohoito/ Grande Beaute Hydra Repulp  85 €  
Kosteuttava ja silottava erikoishoito pintakuivalle iholle   
Alkupuhdistus, höyry, kuorinta, kosteuttava seerumi, hieronta, 
naamio, seerumi ja hoitovoide 

  
Herkän ihon kasvohoito/ Grande Beaute Sensibeautics 90 € 
Rauhoittava erikoishoito herkälle ja punoittavalle iholle 
Puhdistus, kuorinta, hyaluronhapposeerumi, hieronta, rauhoittava  
naamio ja hoitovoide   
 
Ravitseva kasvohoito/ Grande Beaute Nutri’Action  90 € 
Ravitseva erikoishoito erittäin kuivalle iholle 
Puhdistus, höyry, kuorinta, 2 tehoseerumia 
hieronta, naamio ja hoitovoide 
 
Heleyttävä erikoiskasvohoito/ Grande Beaute Ella Perfect 90 €  
Heleyttävä, kirkastava ja uudistava erikoiskasvohoito    
Puhdistus, kuorinta, seerumi, hieronta, kirkastava naamio ja hoitovoide 
 
Rentouttava kasvohoito    90 €  
Hemmotteleva ja rentouttava erikoiskasvohoito kaikille ihotyypeille.  
Puhdistus, kuorinta, 2 tehoseerumia, hemmotteleva hieronta, naamio,  
hoitava seerumi ja hoitovoide 
 
 
 



    

 

Kuningatar-kasvohoito      94 €  
Aikuisen, vaativan ihon ylellinen ja hemmotteleva erikoishoito.   
Alkupuhdistus, kuorinta, 2 tehoseerumia, hieronta energiakuulilla, 
kiinteyttävä peel off-naamio ja hoitovoide 
     
Kiinteyttävä erikoiskasvohoito / Morpho Skinissime   120 € 
Alkupuhdistus, kaksoiskuorinta, seerumi, hieronta, Morpho Masque  
-naamio, aktivoiva Morpho Cup kasvohieronta, kiinteyttävä seerumi  
ja hoitovoide 

 
Erikoiskasvohoito Academié 
 
Oxygenant Stimulant –vahvistava happihoito  110 € 
Ihoa vahvistava happihoito, joka saa ihon näyttämään elinvoimaiselta 
ja tuntumaan pehmeältä. Puhdistus, sitruunahappokuorinta, kiinteyttävä 
seerumi, hieronta, naamio, aprikoosiseerumi ja hoitovoide  
 
Ditelle -laitehoito 
 
Kiinteyttävä kasvohoito    140 € 
Ikääntymisen merkkejä ehkäisevä ylellinen aikuisen ihon  
kasvohoito. Uudistaa ja antaa iholle hehkua, tasoittaa  
juonteita, palauttaa ihon elastisuuden ja rentouttaa kasvonpiirteitä. 
Erikoishoito ikääntyvälle 55+ iholle puhdistus, kuorinta,  
Ditelle-laitehoito, seerumi, hieronta, naamio ja hoitovoide 
 
Silmänympäryshoito/ Regard Magistral   50 € 
Virkistävä tehohoito silmänympäryksille 
kasvohoidon yhteydessä    30 € 
 
MIESTEN KASVOHOIDOT 
 
Puhdistava kasvohoito     75 €  
Rasvaisen ihon tasapainottava hoito  
Puhdistus, höyry, kuorinta, mekaaninen puhdistus, hieronta, 
naamio ja hoitovoide 
 
Kosteuttava kasvohoito    80 €  
Ravitseva ja kosteuttava kuivan ihon hoito. 
Puhdistus, kuorinta, kosteuttava seerumi, hieronta, naamio 
ja hoitovoide 
 
KÄSIHOIDOT 
 
Käsihoito      60 € 
Kynsien muotoilu, kynsien ja kynsinauhojen siistiminen, 
lakkaus ja hieronta 
 
Ranskalainen manikyyri    70 € 
Kynsien muotoilu, kynsien ja kynsinauhojen siistiminen, 
lakkaus ja hieronta 
 



    

 

Parafiini-käsihoito       65 € 
Syväkosteuttava erikoishoito käsille 
Kynsien muotoilu, kynsinauhojen hoito, käsihieronta,  
parafiini-käsittely ja lakkaus 
 
JALKAHOIDOT 
 
Perinteinen jalkahoito   70 € 
Jalkakylpy, kynsien leikkaus, kynsinauhojen siistiminen, 
kovettumien poisto, raspaus, lakkaus, hieronta 
 
Luxus- jalkahoito     80 € 
Aromaattinen jalkakylpy, jalkojen kuorinta, kynsien leikkaus,  
kynsinauhojen ja jalkapohjien hoito, lakkaus, kosteuttava  
jalkanaamio, hieronta 
 
VAHAUKSET LÄMMINVAHALLA    

    
Ylähuuli tai leuka     14 €  
Pulisongit     24 € 
Sääret      36 € 
Reidet      40 € 
Sääret ja reidet     65 € 
 
HIERONTA 
 
Niska-hartiaseudun hieronta         (30 min)  45 € 
Rentouttava hieronta kasvoille ja hartioille     (60 min)  65 € 
Rentouttava kasvohieronta seerumilla (40 min)  45 € 
 
MEIKIT 
 
Kevyt meikki kasvohoidon yhteydessä   20 € 
Päivämeikki     42 € 
Henkilökohtainen meikinopastus + meikki   55 €  
Juhlameikki     65 € 
    
RIPSET JA KULMAT 
    
Kulmien muotoilu     14 € 
Kasvohoidon yhteydessä kulmien muotoilu     7 € 
Kulmien muotoilu ja kestovärjäys    22 € 
Ripsien kestovärjäys     22 € 
Ripsien ja kulmien kestovärjäys ja kulmien muotoilu  30 €  
Ripsipermanentti     45 € 
+ väri ripsiin ja kulmiin yht.    58 € 



    

 

VARTALOHOIDOT 
 
Kokovartalokuorinta ja kiinteyttävä voide    85 €  
Pehmittävä vartalohoito kuivalle iholle 
 
Vartalon hemmotteluhoito 
Kokovartalokuorinta ja hieronta     110 € 
Pehmittää ihon, rentouttaa ja poistaa kireydet lihaksista. 
 

 
DITELLE-LAITEHOITOJEN HINNAT 
 
DITELLE-KASVONALUEEN HOIDOT 
 
Kasvojen kiinteytys   (60 min)                   120 €  
Talineritystä tasapainottava hoito  (45 min)    60 € 
Aknehoito    (45min)    60 € 
Silmänympärysalueen hoito  (30 min)    50 € 
Huulen ympäryshoito   (30 min)    50 € 
   
 
Myynnissä meikit, hoitotuotteet kasvoille, vartalolle, jaloille ja käsille. 
 
  
Hinnat sisältävät arvonlisäveron. 
 
Tuulan Kauneuskammari 
Tuula Kivirinta 
SKY-kosmetologi-meikkaaja 
 
www.kauneuskammari.com 
Valtatie 12 B, 1. krs 
90500 OULU  
p. 040-583 0999 
 

http://www.kauneuskammari.com/

