
Hinnasto 

Asemakatu 7 (sisäpiha),  24100 salo 

P. (02) 731 3103, www.rosmarinus.fi 

JALKOJEN HOIDOT 

•      Jalkojen perushoito   
Esim. kovettumien poisto, kynsien käsittelyt, 

hieronta (mahdollisuuksien mukaan) 

Alkaen 

72,00 

euroa 

 •    Jalkojen perushoito+vyöhyketerapia  
Perushoidon lisäksi vyöhyketerapiakäsittely 

98,00 

euroa 

  •    Jalkojen hemmotteluhoito  

Perushoidon lisäksi kuorinta+naamio jaloille 

77,00 

euroa 

•    Jalkojen virkistyshoito  
Kuorinta, naamio+hieronta jaloille. Ei perushoitoa 

59,00 

euroa 

•    Kynsien lakkaus hoidon yhteydessä + 13,00 

euroa 

•    Jalkojen kuorinta hoidon yhteydessä + 6,00 

euroa 

KARVOJEN POISTO VAHALLA 

•      KASVOT: ylähuuli/leuka 

       Kasvohoidossa ylähuuli/leuka 

13,50 / 

8,50   

euroa 

•      KASVOT: ylähuuli + leuka 

        Kasvohoidossa ylähuuli + leuka 

20,50 / 

10,50   

euroa  

•      KASVOT: ylähuuli, leuka + posket 

       Kasvohoidossa ylähuuli, leuka + posket 

Alkaen 

40,00 / 

20,50 

euroa 

•      VARTALO : sääret / 

       koko jalat (sääret+reidet) 

40,00 / 

58,00  

•      VARTALO : kainalot / bikini 

         

       kainalot  + bikini 

Alkaen 

28,00 

euroa  

35,00 

•      VARTALO : sääret + bikini/kainalot 

        

      Sääret + bikini + kainalot 

Alkaen 

52,00 

euroa 

62,00 

•      VARTALO : jalat + bikini/kainalot 

 

        Jalat + bikini + kainalot 

Alkaen 

67,00 

euroa 

•      VARTALO : kädet 

 

         

Alkaen 

34,00 

euroa  

KAIKKI HOITOLANI HOIDOT 

LÄHTEVÄT LIIKKEELLE    

SINUN TOIVEISTASI SEKÄ 

TARPEISTASI. IHONHOIDON 

ASIANTUNTIJANA OSAAN 

VALITA SINULLE SEKÄ KOTI-

HOITOON ETTÄ HOITOLA-

HOITOON TARVITSEMASI 

TUOTTEET JA MENETELMÄT. 

YHDESSÄ SINUN KANSSASI. 

  

VARAA AIKAA ITSELLESI JA NAUTI KIIREETTÖMYYDESTÄ! 

LAATUA - TURVALLISUUTTA - 

TEHOKKUUTTA IHOLLESI 

Kurssit ja luennot 

•      Meikkikurssi  
Ryhmä 2-6 henkilöä. Opit tekemään pysyvän mei-

40,00 

euroa / 

henk. 

•     Luennot 
Tulen mielelläni luennoimaan myös työpaikallesi 

Kysy   

tarjous! 

 •   Ravintovalmennus 
Yksilövalmennusta eri kokonaisuuksina: 

Kevyt Ruokavaliohaastattelu 
Ruokavaliokartoitus suppeana tai laajana 

Kysy   

tarjous! 

KAUNEUSHOITOLA ROSMARINUKSEN HINNASTO 

Myymälä avoinna: 

 

ti - ke kello 10 - 15 

To - pe kello 10 - 18 

 

Sopimuksen mukaan saat  

hoitoaikoja myös muina  

kellonaikoina sekä lauantaisin. 

Ilmoitathan mahdollisesta esteestäsi  

viimeistään edellisenä päivänä kello 12.00.   

Käyttämättömästä tai myöhemmin perutusta  

ajasta veloitetaan 75 % hoidon hinnasta. 

Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeus muutoksiin pidetään. 

KAUNEUSHOITOLA ROSMARINUKSEN HINNASTO 

•    Päivämeikki / kevyt meikki kasvohoidossa 33,00 / 

13,00 

•     Juhlameikki  Alkaen  

55,00   

•      Häämeikki (sis. koemeikin) Alkaen 

95,00 

•      Meikkiopastus (henkilökohtainen) 59,00 

euroa 

meikkauspalvelut 

HEMMOTTELEVAT  HIERONNAT  

 •   Selän rentouttava hieronta                           

lämminkivi, aroma tai öljyhieronta 

kasvohoidon yhteydessä tehtynä 

59,00 /  

 

28,00  

euroa 

•    Aromaterapiahieronta  
Koko kehon rentouttava hieronta eteerisiä öljyjä 

käyttäen jaloista kasvoihin. 

89,00  

euroa 

•   Rosmarinuksen Paratiisihoito   
Täydellinen rentoutuminen vartalon, kasvojen sekä 

pään hieronnassa. Mukaan lahja rentoutumiseen. 

123,00    

euroa 

•    Puolikas Paratiisista            
Ihana rentoutuminen selän, käsien ja jalkojen hie-

ronnassa. Mukaan lahja rentoutumiseen. 

99,00  

euroa 

•     Vyöhyketerapia 

Jalkaterät käsitellään paineluhieronnalla. 

58,00  

euroa 



•    Punoittavan ihon hoitopaketti 
Herkästi reagoivalle, punoittavalle  ja         
couperosa iholle. Myös ruusifinni-iholle. 
Sisältää 3 kpl tehohoitoja kasvoille, ruokavalio
-kartoituksen sekä tehohoitotuotteen kotiin. 
Hoidot  3-5 viikon välein. 

257,00   

euroa 

norm. 

323,00 

•     Kuivan ihon hoitopaketti 
Atooppiselle, kuivalle, kosteusköyhälle tai 
karhealle  iholle. Myös psoriaatikoille. 
Sisältää 3 kpl tehohoitoja kasvoille, ruokavalio
-kartoituksen sekä tehohoitotuotteen kotiin. 
Hoidot  3-5 viikon välein. 

339,00 

euroa 

norm. 

410,00 

•     Epäpuhtaan ihon hoitopaketti 
Näppyläiselle, epäpuhtaalle ja/tai akneiholle 
Sisältää 3 kpl tehohoitoja kasvoille, ruokavalio
-kartoituksen sekä tehohoitotuotteen kotiin. 
Hoidot  2-4 viikon välein. 

289,00 

euroa 

norm  

363,00 

   •     Ikääntyneen ihon hoitopaketti 
Veltolle ja/tai rypistyneelle iholle 
Sisältää 3 kpl tehohoitoja kasvoille, ruokavalio
-kartoituksen sekä tehohoitotuotteen kotiin. 
Hoidot  2-4 viikon välein. 

399,00 

euroa 

norm. 

485,00 

 •    Tehokuorinnan hoitopaketit 
Epäpuhtaalle tai epätasaiselle iholle TAI 
Ikääntyneelle tai ylipigmentoituneelle iholle.  
Sisältää 3 kpl happo/entsyymikuorintoja sekä 
tehohoitotuotteen kotiin. 
Hoidot  2-4 viikon välein 

217,00 

euroa 

norm 

239,00 

•     Punoitusta tasoittava hoito kasvoille   
Herkästi reagoivalle, punoittavalle  ja         
couperosa iholle 

76,00 -

86,00 

euroa 

•     Kosteuttava hoito kasvoille 
Kuivalle ja kosteusköyhälle iholle 

82,00 - 

102,00 

euroa 

 •    Puhdistava hoito kasvoille 
Epäpuhtaalle ja rasvoittuvalle iholle 

75,00 - 

85,00 

•      Elvyttävä hoito kasvoille 
Veltostuvalle tai jo veltostuneelle iholle / 

Lisäksi erikoiskuorinta (entsymi- tai AHA-kuorinta) 

88,00 -

128,00 

euroa 

•      Kaulan ihon erikoishoito 
Kaulan ihoa kaunistava ja napakoittava   

54,00 -

64,00 

euroa 

LAITEHOIDOT KASVOILLE 

Tehohoidot kasvoille ultraäänellä, RF:llä (radiofrekvenssi) ja/

tai elektroporaatiolla (neulaton mesoterapia). Voidaan yhdistää 
erikoiskuorintoja. Sarjahoitoina  vaikutus tehostuu. 

SILMÄNYMPÄRYSIHONHOITO 

Vähentää väsymyksen merkkejä sekä turvotusta 

•     Yksittäisenä hoitona / 

      kasvohoidossa 
 

ALK. 

35,00 / 

11,00 

euroa 

RIPSIEN JA KULMIEN KÄSITTELYT 

Kestovärjäykset 16 v täyttäneille 

•      Ripsien kestovärjäys /  

        ripsien kestovärjäys kasvohoidossa 

22,00 / 

13,00 

•      Kulmien kestovärjäys /  

        kulmien kestovärjäys kasvohoidossa 

14,00 / 

9,00   

euroa  

•      Ripsien ja kulmien kestovärjäys /  

        Ripsien + kulmien kestovärjäys  

30,00 / 

19,00 

euroa 

  •    Kulmien muotoilu 10,00 - 

30,00 

euroa 

•      KORVIEN REI´ITYS 
Pienennä riskiä nikkeliallergiaan!  
Ensiasennuskoruna muovi- tai titaanikorut.  
Hinta sisältää korut 2 kpl, rei´ityksen  

ALKAEN 

30,00 

euroa 

KASVOHOITOON KUULUU TARVITTAVIEN HOITOAINEIDEN 

LISÄKSI RENTOUTTAVA HIERONTA KASVOILLE JA KAULALLE.  

KASVOHOIDOT (BD Medical, Dr. Baumann)  
Saat yksilöllisen kasvohoidon myös hajusteettomasti  

•    Täydellinen kasvohoito  
Tarvittavat tuotteet sekä nautinnollinen hieronta: 

kasvot, kaula, decolleté sekä pään alue                 

Hoito joko ihonpuhdistuksella tai ilman 

87,00  -

97,00 

euroa 

•     Kasvojen virkistyshoito  
Ihoa virkistävä hoito kasvojen sekä pään tai  

hartioiden hieronnalla. 

Hoito joko ihonpuhdistuksella tai ilman 

80,00 - 

90,00 

euroa 

•     Elvyttävä vitamiinihoito 
Iholle, jossa ikääntymisen merkkejä 

+ erikoiskuorinta ja/tai laitekäsittelyt 

88,00 -

128,00 

euroa 

 •     Kosteuttava/rauhoittava kasvohoito  
Hoito erityisesti punoittavalle, ärtyneelle ja/tai 

kuivalle iholle (myös couperosa, ruusufinni) 

76,00 

euroa 

•     Erikoiskuorinta kasvoille 
Epäpuhtaalle tai epätasaiselle iholle TAI 

Ikääntyneelle tai ylipigmentoituneelle iholle.  

59,00 - 

69,00 

euroa 

•     Beauty Express-kasvohoito 
Tehokas pikakaunistus ihollesi  

Hoito joko ihonpuhdistuksella tai ilman 

59,00 -

69,00 

euroa 

•     Hemmotteluhoito kasvoille  
Täydellisen kasvohoidon lisäksi käsien, jalkojen 

sekä pään hieronta. Todellinen nautinto!  

109,00  

euroa 

IHONPUHDISTUKSET (BD Medical, Dr. Baumann)  
Ihonpuhdistus perinteisesti (mekaanisesti ja/tai ultraäänellä) 

•     Ihonpuhdistus 60-105 min 
Esim. kuorinta, mek.puhd, naamio, kosteutus 

78,00 - 

88,00 

euroa 

•     Kevyt puhdistus ultraäänellä 
Esim. kuorinta, ultrapuhd, naamio, kosteutus 

75,00 

euroa 

•     Kasvohieronta puhd.yhteydessä + 10,00 

euroa 

•     Hartioiden tai pään hieronta                

ihonpuhdistuksen yhteydessä 

+ 

8,50euro

•    Kasvohoitojen yhteydessä tehoaine + 5,00 - 25,00 e  
Liposomi, ampulli, tehovoide tai-tipat, erikoisöljy tai -kuorinta 

Ajanvaraukset: P. (02) 731 3103 

www.rosmarinus.fi  •  rosmarinus@sposti.net 

KAUNEUSHOITOLA ROSMARINUKSEN HINNASTO KAUNEUSHOITOLA ROSMARINUKSEN HINNASTO 

KASVOHOItopaketit (BD Medical, Dr. Baumann)  

HEMMOTTELUpaketit (BD Medical, Dr. Baumann)  
Kun haluat yhdistää kasvohoidossa käyntiin rentoutusta! 

•  Kasvojen ja jalkojen virkistyspaketti 
1) Kasvohoito erikoiskuorinnalla sekä jalkojen 
kevennetyllä vyöhyketerapiahieronnalla. 
2) sama pakettihoito sekä lisäksi kotihoitoon 
kosteuttava/kirkastava kasvonaamio  

111,00 

euroa  

 

172,00 

euroa 

•  Kasvojen ja selän rentoutuspaketti 
1) Kasvohoito  sekä selän kuorinta ja hieronta  
                                                                                 
2) sama pakettihoito sekä lisäksi kotihoitoon   
kosteuttava/kirkastava kasvonaamio  

114,00  

euroa 

 

175,00 

euroa 

•  Kasvot + jalat hoitopaketti 
Kasvojen virkistyshoito sekä jalkojen perushoito.  

135,00  

euroa 

•  Kasvojen ja käsien hoitopaketti 
Kasvohoito sekä  käsien ihon tehohoito.  

95,00  

euroa 


