
KÄSIHOIDOT 

Käsihoito     22€  

Analyysi, kynsien viilaus, kynsinauhojen hoito, käsihieronta, lakkaus 

Paraffiinihoito käsille   27€ 

Analyysi, kynsien viilaus, käsikylpy, kynsinauhahoito, pehmentävä ja sy-

väkosteuttava parafiini-hoito käsille, käsihieronta, kynsien lakkaus 

SPA-Käsihoito    27€ 

Analyysi, kynsien viilaus, käsikylpy, kynsinauhahoito, kuorinta, sy-

väkosteuttava namio, käsihieronta, kynsien lakkaus 

Geeli-lakkaus    27€                                             

Kynsien viilaus, kynsinauhahoito, kynsien lakkaus gel-kynsilakalla

(kestävämpi ja kiiltävämpi kuin tavallinen lakka). Kestää noin 2-3 viikkoa. 

Geeli kynsilakan poisto ja uudelleen lakkaus 34€  

Geeli-kynsilakan poisto   7€ 

VARTALOHOIDOT 

Hieronta 30min    15€ 

Niska ja selkähieronta 

Hieronta 60min    30€ 

Niska ja selkähieronta 

Kokovartalohieronta 90min   42€ 

Niska ja selkähieronta sekä käsi ja jalkahieronta 

Syväpuhdistava selkähoito   22€ 

Puhdistus, kuorinta, höyry, mekaaninen ihonpuhdistus, kylmä kompressi, 

lyhyt hieronta. 

SPA-vartalonaamio 90min   47€ 

Puhdistus, kuorinta, naamio asiakkaan tarpeen mukaan, kokovartalo 

hieronta 

 

OTA YHTEYTTÄ 

044 7215416 / kosmetolog@optimaedu.fi 

 

 

KASVOHOIDOT 

Kasvohoito– Klassinen    32€ 

Puhdistus, analyysi, kuorinta, kuolmakarvojen muotoilu, rentouttava hieronta, 

hoitovoiteet. 

Kasvohoito—Ekspress (Pika)    22€ 

Puhdistus, analyysi, kuorinta, hieronta, hoitovoiteet. 

Kasvohoito—Syväpuhdistava    42€ 

Puhdistus, analyysi, kuorinta, höyry, mekaaninen ihonpuhdistus, kulmakarvo-

jen muotoilu, rentouttava hieronta, naamio, hoitovoiteet. 

Kasvohoito—Erikois    47€ 

Sama kuin peruskasvohoito mutta tässä hoidossa käytetään erikois tuotteita

(serum ja naamio). Hoitoon voi myös kuulua laiteosio. 

+Ampulli      +5€ 

Hoitava erikoistuote lisäksi hoitoosi 

 

JALKAHOIDOT 

Jalkahoito     34€ 

Jalkakylpy, analyysi, kynsien leikkaaminen, kynsi-ja nauhahoito, kovettumien 

poisto, rentouttava jalkahieronta. (HUOM. Kysnilakka +2€ lisää) 

Ekspressi-Jalkahoito (Pika)    22€ 

Kevyät jalkahoito: Jalkakylpy, analyysi, kynsien leikkaaminen, kovettumien 

poisto, lyhyt jalkahieronta 

Spa-Jalkahoito     47€ 

Jalkakylpy, analyysi, virkistävä kuorinta, kynsien leikkaaminen, kynsien ja 

kynsinauhojen hoito, kovettumien poisto, naamio, jalkahieronta, lakkaus 

 

 

RIPSET JA KULMAKARVAT 

Ripsien ja kulmakarvojen värjäys sekä   23€ 

kulmakarvojen muotoilu  

Ripsien värjäys    12€ 

Kulmakarvojen värjäys   10 € 

Kulmakarvojen muotoilu   5 € 

 

IHOKARVOJEN POISTO 

Sääret ja reidet (myös bikinilinja)  35€ 

Sääret/Reidet tai bikinilinja   25€ 

Kainalot     15€ 

Ylähuuli ja leuka    8€ 

 

EHOSTUKSET 

Päivämeikki    20€ 

 

LISÄHOIDOT MUIDEN HOITOJEN YHTEYDESSÄ 

Ripsien ja kulmakarvojen värjäys sekä   14€ 

kulmakarvojen muotoilu   

Ripsien värjäys    + 8€ 

Kulmakarvojen värjäys ja muotoilu  + 10€ 

Käsihoito     + 14€ 

       @optimakosmetolog 
VARAA AIKASI NETISSÄ  

www.optimaedu.fi/kosmetolog 




