Hinnasto

BRENERBEAUTY / KOSMETOLOGI KATJA

KASVOHOIDOT
Perinteinen ihonpuhdistus .......................................................................................75€ / 70min
- Hoito sis. alkupuhdistuksen, ihoanalyysin, ihotyypin mukaisen kuorinnan, höyrytyksen, ihon
mekaanisen syväpuhdistuksen, naamion ja hoitovoiteen.
Nuoriso ihonpuhdistus..............................................................................................65€ / 75min
- Hoito sopii nuoren ensimmäiseksi hoidoksi alle 17 vuotiaille. Hoitoon kuuluu:
alkupuhdistus, kuorinta, ihonpuhdistus, rauhoittava naamio ja hoitovoide.
💎

Antiage-kiinteyttävä kasvohoito..........................................................................89€ /85min

-Erikoiskasvohoito, joka muotoilee tehokkaasti kasvonpiirteitä. Hoidon jälkeen ihosi tuntuu
kiinteältä ja uudistuneelta.
Peruskasvohoito .......................................................................................................75€ / 60min
- Tuotteet valitaan asiakkaan tarpeiden mukaan, (kosteuttava/ rauhoittava/ puhdistava…)
- Hoitoon kuuluu: alkupuhdistus, kuorinta, kasvohieronta, naamio, aktiiviseerumi ja
hoitovoide.
Pikakasvohoito .........................................................................................................45€ / 30min
- Hoitoon kuuluu: alkupuhdistus, kuorinta, naamio ja hoitovoide
💎

Hemmottelu kasvohoito ......................................................................................80€ / 70min

- Hoitoon kuuluu: alkupuhdistus, kulmien siistiminen, kuorinta, (pään, kasvojen ja niska-hartia
seudun hieronta), tehoseerumi, naamio, jonka aikana jalkapohjien paineluhieronta, hoitovoide.

Kevätkauden Detox -kasvohoito…….…………………………………………….75€ / 75min
- Kevätkauden ihoa keventävä Detox-kasvohoito. Hoito tehostaa ihon luonnollisia
puhdistumisprosesseja, virkistää ja aktivoi aineenvaihduntaa.

ERIKOISKASVOHOIDOT
Parhaiden tulosten saavuttamiseksi suositellaan sarjahoitoa.
💎

Cliniccare kosteuttava ja rauhoittava ultraäänihoito......................................75€ / 60min

- Ulträäänihoito saa hoitotuotteet imeytymään syvemmälle ihoon, jonka ansiosta ihosi saa
tehokasta kosteutumista.
Ultraäänipuhdistus ..................................................................................................75€ / 60min
-Ultraäänipuhdistuksella voidaan tehdä hellävarainen kivuton kuorinta ja syväpuhdistus.
Timanttihionta...........................................................................................................75€ / 60min
- Hoidon vaikutus perustuu iholle kohdistuvaan imuun ja kitkaan.
- Timanttihionta pienentää ihohuokosia, tasoittaa ihon epätasaisuuksia, kirkastaa ja parantaa
ihon kuntoa.
💎

Cliniccare-kemiallinen happokuorinta .............................................................80€ / 60min

- Kemiallinen happokuorinta on turvallinen esteettinen hoitomuoto, joka tasoittaa ja heleyttää
ihon pintaa sekä parantaa sen laatua.
- Happokuorinnalla hoidetaan pigmenttimuutoksia, ihon epätasaisuuksia ja ikään liittyviä
muutoksia. Kuorinnalla ei palautumisaikaa.
💎

Cliniccare-kemiallinen happokuorinta + ultraäänipuhdistus ........................95€ / 80min

- Tehokkaasti kuoriva ja ihoa uudistava yhdistelmähoito. Hoitoa suositellaan erityisesti, kun
toivot tehokasta hoitoa, joka antaa näkyviä tuloksia.
Dermapen-mikroneulaus kasvot............................................................................130€ / 60min
Dermapen -mikroneulaus kasvot ja kaula ...........................................................180€ / 80min
Hoito vaatii muutaman päivän palautumisajan. Mikroneulaus on tehokas, veitsetön
erikoiskasvohoito, joka hoitaa erilaisiin ihomuutoksiin.
- Mikroneulauksen tavoitteet: laajentuneiden ihohuokosten supistaminen/ pinnallisten
juonteiden häivyttäminen / ihon kirkastaminen / pigmenttimuutoksien vaalentaminen ja ihon
kokonaisvaltainen kiinteyttäminen.
- Hoitoon kuuluu: alkupuhdistus, kasvojen mikroneulaus, aktiiviseerumit, erikoisnaamio ja
hoitovoide. Optimaalisen hoitotuloksen saamiseksi suosittelen elvyttävien kotihoitotuotteiden
käyttöä, jotta iho normalisoituu ja uusiutuu parhaalla tavalla.
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SARJAHOIDOT

Sarjahoito -15% / sarjahoidot alk 3 kerrasta. Sarjahoito -18% / alk 5 kerrasta.
💎

Dermapen mikroneulaus kasvot......................................................................... 3krt / 330€

💎

Dermapen mikroneulaus kasvot, kaula ............................................................. 3krt / 459€

💎

Dermapen mikroneulaus kasvot..........................................................................5krt / 533€

💎

Dermapen mikroneulaus kasvot, kaula...............................................................5krt / 738€

💎

Kemiallinen happokuorinta................................................................................ 3krt / 204€

💎

Kemiallinen happokuorinta................................................................................ 5krt / 328€

KÄSIHOIDOT
Käsien parafiinihoito ...............................................................................................45€ / 45min
-Kylmä parafiinihoito on ihanteellinen korjaava ja ravitseva hoito kuivalle ja herkälle iholle.
Sopii hyvin asiakkaille, jotka eivät siedä lämmin parafiinihoitoja.
-Hoitoon kuulu: hellävarainen kuorinta, kylmä parafiini, hieronta ja hoitovoide.
💎

Parafiinihoito + Geelilakkaus........................................................................70€ /n. 105min

- Sopii hyvin asiakkaille, jotka eivät siedä lämmin parafiinihoitoja. Hoitoon kuuluu kynsien
viilaus, kynsinauhojen siistiminen, kuorinta, kosteuttava parafiinihoito, kynsien geelilakkaus ja
hoitovoide.
💎

Geelilakkaus + koneellinen manikyyri ..............................................................50€ / 95min

Hoitoon kuuluu: koneellinen manikyyri, kynsien muotoilu, yksivärinen lakkaus ja hoitovoide.
Geelilakkaus +Manikyyri + Kynsien vahvistus...............................................55€ / n. 110min
-Hoitoon kuuluu: koneellinen manikyyri, kynsien vahvistus ja yksivärinen lakkaus.
Geelilakkaus ilman manikyyriä ..............................................................................42€ / 60min
- Käsitellään kynsinauhat, kynsien muotoilu ja kynsien lakkaus.
Geelilakkaus huolto ...........................................................................................50€ / n. 120min
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-Vanhan geelilakan poisto ja uusien laitto.
Käsien geelilakkaus poisto ..................................................................................20€ / n. 30min
Ranskalainen geelilakkaus + manikyyri...............................................................55€ / 120min

RAKENNEKYNNET
💎

Uudet rakennekynnet (yksivärinen)............................................................80€ / n. 150min

-Hoitoon kuuluu: uudet kynnet, lyhyet tai keskipitkät .
Rakennekynsien huolto......................................................................................75€ / n. 130min
-Hoitoon kuuluu: huolto lyhyisiin tai keskipitkiin kynsiin.
Rakennekynsien huolto yli 5 viikkoa tai eri tekijältä......................................80€ / n. 150min
Lisäpalvelut:
Kynsien koristelu, 1-4 kynttä...................................................................................................5€
Kynsien koristelu, 5-10 kynttä...............................................................................................10€
Yhden kynnen korjaus ilman pidennystä...............................................................................5€
Rakennekynsien poisto...........................................................................................................20€
Ranskalainen manikyyri..........................................................................................................8€

4

RIPSET & KULMAT
Ei värjää alle 16-vuotiaiden ripsiä ja kulmia.
Ripsien ja kulmien kestovärjäys, sis. siistiminen...................................................32€ / 35min
Kulmien ja ripsien kestovärjäys kasvohoidon yhteydessä .................................................22€
Ripsien kestotaivutus ja kestovärjäys.....................................................................70€ / 75min
- Hoitoon kuuluu ripsien kestotaivutus, ripsien/kulmien kestovärjäys ja kulmien siistiminen.
Kulmien Hennavärjäys + kulmien muotoilu .........................................................40€ / 45min
-Henna on luonnollinen väri kulmien kestovärjäykseen.Hennalla värjättyjen kulmakarvojen
etuna on se, että ne kiinnittyvät ihoon karvojen väliin, mikä saa kulmakarvat näyttämään
tuuheimmilta. Väri pysyy iholla 7-14 päivää ja karvoissa 6 vk.

KARVANPOISTO SOKERILLA
Kainaloiden sokerointi ..........................................................................................................25€
Käsivarsien sokerointi ...........................................................................................................25€
Säärten sokerointi ..................................................................................................................36€
Sokerointi sääret ja reidet .....................................................................................................56€
Bikinilinjan sokerointi ...........................................................................................................25€
Bikinirajat ja säärten sokerointi ..........................................................................................55€
Sääret, reidet ja bikinirajan sokerointi................................................................................70€
Sääret, reidet, kainalot, käsivarret ja bikinirajat sokerointi............................................115€
Säärten ja kainaoiden sokerointi ..........................................................................................55€
Kainaloiden ja bikinirajoen sokerointi ................................................................................42€
Sokerointi -paketti 3 aluetta..................................................................................................70€
Sokerointi -paketti 2 aluetta………………………………………………………………..55€
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VARTALOHOIDOT
💎

Aromahieronta naisille........................................................................................70€ / 60min

-Rentouttava aromaattinen vartalohieronta, jossa eteeriset öljyt valitaan yksilöllisten tarpeiden
mukaan.
Aromahieronta naisille.............................................................................................90€ / 90min
💎

Spa-vartalohoito naisille....................................................................................105€ / 95min

-Hoito sisältää: hellävaraisen vartalokuorinnan, naamio ja rentouttavan kokovartalohieronnan
eteerisillä öljysekoituksella.

JALKAHOIDOT
💎

Spa -jalkahoito + kynsien lakkaus ................................................................89€ / n. 90min

Jalkahoito kynsilakkauksen kanssa ( sis. lakkapullon mukaan )................................72€ / 90min
- Sisältää kylvetys, raspaus, kuorinta, kynsien muotoilu, viilaus, kynsilakkaus ja kynsilakka
pullo mukaan ja jalkojen hieronta.
Jalkahoito ilman lakkausta naisille.....................................................................65€ / n. 60min
- Kylpy, kovettumien poisto, kynsien leikkaus, kynsinauhojen ja ongelmakohtien hoito sekä
hoitovoide. Ei sisällä kynsilakkausta.
Geelilakkaus poisto + varpaankynsien hoito......................................................40€ / n. 45min
- Hoito sisältää: geelilakkauksen poisto, kynsien leikkaus, kynsien viilaus ja hoitovoide.
💎

Jalkahoito geelilakkauksen kanssa ( kestävä kynsilakka )........................72€ / n. 120min

- Kylvetys, raspaus, kynsien ja kynsinauhojen hoito, kestävä geelilakkaus ja hoitovoide.
Varpaankynsien geelilakkaus……......................................................................40€ / n. 45min
- Kynsien sekä kynsinauhojen kevyt siistiminen, geelilakkaus ja hoitovoide.
Jalkahoito geelilakkauksen kanssa (sis. huolto)……………………………...80€ / n. 120min
-Sis. perinteinen jalkahoito, vanhan geelilakkauksen poiston ja uuden geelilakkauksen.
Geelilakkaus huolto varpaankynsille……………………………………………..55€ / 80min
- Huolto sisältää: vanhan geelilakkauksen poiston ja uuden geelilakkauksen yhdellä
valitsemallasi värillä.
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
brenerbeauty.com / työpuhelin: 0444910900

Ajanvaraukset onnistuu sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä brenerbeauty.com tai
avallonica.fi
📍

📍

Teethän mahdollisen peruutuksesi viimeistään 24 tuntia ennen varattua

aikaasi. Hinnat sisältävät alv:n 24%
📍
📍
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Instagramin ja Facebookin työprofiili: @brener_beauty
Hinnasto voimassa 2021

