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ESTEETTISET HOIDOT - HINNASTO

UUTTA! Laaja valikoima esteettisiä hoitoja nyt kauneushoitolassamme. Toteutus
yhteistyössä Aesthetics - Plastic surgery center kanssa.
VARAA ESTEETTINEN HOITO

ESTEETTISET HOIDOT

MA-PE

LA-SU

MA-PE klo 8-16
(nettivaraus)

Konsultaatioaika Hifu & Cryolipo hoitoihin 30 min

50 €

50 €

50 €

Kasvot ja kaula

1 800 €

1 990 €

1 480 €

Kasvot

1 400 €

1 570 €

1 150 €

Kaula ja leuan alus

700 €

780 €

570 €

Posket

600 €

670 €

490 €

Konsultaation hinta hyvitetään varatusta Hifu/Cryolipo-hoidosta
HIFU-ULTRAÄÄNIHOITO KASVOILLE - kohottava ja kiinteyttävä hoito luonnollisesti
Hoidolla voidaan ennaltaehkäistä ja korjata ikääntymisestä aiheutuneita muutoksia.
Ihoa kiinteyttävän Hifu-hoidon teknologia perustuu ultraäänienergiaan. Hoito
kiihdyttää ihon kollageenisynteesiä ja näin kiinteyttää sekä liftaa kudosta. Sopii hyvin
esim. poskien ja leuanaluksen hoitoon. Yhdellä hoitokerralla saa jo tehokkaita
tuloksia, jotka alkavat näkyä asteittain n. 2 kuukauden kuluttua hoidosta kun ihon
uusi kollageenituotanto on käynnistynyt. Uusi kollageeni kohottaa ja kiinteyttää
hoidettavaa ihoaluetta saaden aikaan luonnollisen lopputuloksen. Hoitoprosessi
jatkuu kuukausia hoidon jälkeen. Paras hoitotulos saadaan n. 35-55 vuotiaille ja
hoidon tulokset ovat yksilöllisiä. Ylläpitohoitoa suositellaan 1 - 2 vuoden välein. Hoito
ei vaadi toipumisaikaa. Hoidon kesto vaihtelee n. 30-90 minuutin välillä hoidettavasta
alueesta riippuen.
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Suunympärys tai leuan alus

400 €

450 €

330 €

Käsivarret (allit)

250 €

280 €

205 €

Vatsa

250 €

280 €

205 €

Etureidet

250 €

280 €

205 €

Takareidet

250 €

280 €

205 €

Pakarat

250 €

280 €

205 €

Sarjahoitona 3 kertaa

650 €

740 €

Sarjahoitona 6 kertaa

1 200 €

1 400 €

CRYOLIPO-HOITO VARTALOLLE - tehokas laitehoito vartalon muokkaukseen

MA-PE

LA-SU

Yksi kahva

250 €

280 €

205 €

Kaksi kahvaa

350 €

390 €

285 €

Kolme kahvaa

450 €

500 €

370 €

Neljä kahvaa

550 €

615 €

450 €

Yksi kahva

600 €

670 €

Kaksi kahvaa

840 €

930 €

Kolme kahvaa

1 000 €

1 200 €

HIFU-ULTRAÄÄNIHOITO VARTALOLLE - tehohoito vartalon ihon kiinteyttämiseen
Hoito sopii erityisesti mm. roikkuville käsivarsille, reisien ja pakaroiden hoitoon sekä
raskauden jälkeen kiinteyttämään veltostunutta ihoa. Paras tulos saavutetaan 2-4
viikon välein annetulla hoitosarjalla. Hoitosarjan pituus riippuu henkilön lähtökohdista
sekä kotihoidosta (liikunta ja ruokavalio) hoitosarjan aikana, sekä tulostavoitteista.
Yleensä hoitoja annetaan 3 - 6 kerran sarjoissa. Paras hoitotulos saadaan alle 60
vuotiaille, hoidon tulokset ovat yksilöllisiä. Hoidon kesto n. 45 min.

Cryolipo -hoito on laitehoito joka muokkaa vartalon ongelma-alueita sekä vähentää
rasvan määrää vartalolta turvallisesti ja kivuttomasti. Hoito sopii erityisen hyvin
vatsan ja kylkien alueelle. Kämmenen kokoinen kahva kiinnitetään hoidettavalle
alueelle. Hoidon teho perustuu rasvasolujen jäähdyttämiseen cryolipolyysillä. Hoidon
aikana rasvasolut altistetaan alhaiselle lämpötilalle, jolloin ne kristallisoituvat, sitten
kuolevat ja liukenevat lopulta kehosta luonnollista tietä aineenvaihdunnan ja maksan
kautta. Tämä rasvasolujen poistuminen jatkuu useita viikkoja hoidon jälkeen.
Lopulliset tulokset näkyvät yksilöllisesti keskimäärin 3 viikon - 3 kuukauden kuluessa
hoidosta. Paras hoitotulos saavutetaan 3 kerran hoitosarjalla, hoitokerrat 5-6 viikon
välein.

Sarjahoitona 3 kertaa
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Neljä kahvaa

SAIRAANHOITAJAN TOIMENPITEET

1 300 €

1 500 €

PE- SU

Uusintahoito

FRX SmartPulse – laserhoito 120 - 180 min / hoitokerta
FRX SmartPulse -laser hyödyntää huippumodernia laserteknologiaa. Tämä
ainutlaatuinen menetelmä on kehitetty lähinnä kasvojen ihomuutosten hoitamiseen,
mutta sen avulla voidaan hoitaa myös muiden kehon alueiden ihomuutoksia.
Menetelmän monipuolisten mahdollisuuksien ansiosta jokainen hoito räätälöidään
yksilöllisesti asiakkaan iholle optimaalisen hoitotuloksen saavuttamiseksi. Laser
aktivoi ihon omat korjaus -ja paranemismekanismit samalla tuottaen kollageenia,
jolloin ihon uudistuminen, nuorentuminen ja kiristyminen käynnistyvät luonnollisesti.
Lisäksi FRX laserhoito sopii erinomaisesti myös arpien, kuten aknearpien hoitoon.
Konsultaatioaika 30 min sisältyy hoidon hintaan.
Silmien ympärys

620 €

Silmien alaluomet

580 €

Posket

780 €

480 €

Otsa

640 €

440 €

Suunympärys

640 €

Koko kasvot

1 540 €

Kaula

590 €

Decolte

480 €

Kasvot + kaula

1 740 €

Kasvot + kaula + decolte

1 820 €

2 aluetta (esim. silmien ympärys + otsa)

980 €

MOTUS - karvanpoisto laserilla 30 - 120 min / hoitokerta

PE- SU

Teemme ihokarvojenpoistoja markkinoiden tehokkaimmalla ja turvallisimmalla Deka
Motus Ax –laserlaitteella. Laserlaitteen toiminta perustuu laservalon imeytymiseen
karvan väripigmenttiin. Lasersäde kuumentaa karvan ja tuhoaa karvatupen, jolloin
karvankasvu käsitellyltä alueelta loppuu. Ihanteellisen lopputuloksen saavuttamiseksi
hoitoja tulee tehdä keskimäärin 6-12 kertaa ja lopullinen hoitokertojen määrä riippuu
olemassa olevan karvan määrästä ja laadusta.
Konsultaatioaika 30 min sisältyy hoidon hintaan.
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Sääret

290 €

Reidet

290 €

Kainalot

200 €

Selkä

350 €

Rinta/vatsa

350 €

Brasilialainen ("brassi")

360 €

Bikiniraja

250-340 €

Kasvot

150-340 €

Tatuoinnin poisto 30 - 120 min / hoitokerta

PE- SU

Teemme tatuoinnin poistoja markkinoiden tehokkaimmalla ja turvallisimmalla
Q_switched Terra –laserlaitteella, jolla voimme poistaa kaikkia värejä valkoista lukuun
ottamatta. Tatuoinninpoisto on aina yksilöllinen prosessi. Laser tarttuu tatuoinnin
väripigmenttiin, jolloin tatuoinnissa käynnistyy värin pilkkoutuminen pienemmiksi
partikkeleiksi. Aineenvaihduntasi kuljettaa pilkkoutunutta väriainetta pois kehosta.
Värin poistuminen tapahtuu kerroksittain. Täydellinen tatuoinninpoisto vaatii
keskimäärin 6-12 hoitokertaa ja lopullinen hoitokertojen määrä riippuu käytetyn värin
määrästä, laadusta, väriaineen syvyydestä sekä omasta aineenvaihdunnasta. Hoidon
hinta määräytyy tatuoinnin koon sekä värien mukaan. Suosittelemme esim.
sähköpostikonsultaatiota ennen varsinaista hoitotoimenpidettä.

150-450 €

Clatuu Alpha - Rasvan jäähdytys 60 - 150 min

PE- SU

Clatuu Alpha on toisen sukupolven 360 asteen kryolipolyysihoito, joka käyttää
hallittua jäädytystekniikkaa ei-toivotun rasvan poistamiseksi. Clatuu Alpha on eiinvasiivinen hoito, joka poistaa kehon rasvakertymiä, joista ei ole voinut päästä eroon
terveellisestä ruokavaliosta ja liikunnasta huolimatta. Asiakkaat voivat odottaa 25
prosentin vähennystä, hoitoalueen ylimääräisten rasvojen osalta, jokaisen
hoitokerran jälkeen. Konsultaatioaika 30 min sisältyy hoidon hintaan.
1 alue, esim. kaksoisleuka

780 €

2 aluetta

840 €

4 aluetta 2 x 60 min samalla käynnillä

1 380 €

6 aluetta 150 min samalla käynnillä

1 790 €

Täyteainehoito 60 min
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Täyteainehoito on sopiva menetelmä ihon nuorentamiseksi, ryppyjen ja uurteiden
tasoittamiseksi, huulien täyttämiseksi ja kasvonpiirteiden parantamiseksi.
Täyteaineet sisältävät hyaluronihappoa, jota on ihon kudoksissa luonnostaan. Sen
tarkoitus on sitoa itseensä vettä, kohottaa ihoa ja pitää ihon kiinteyttä yllä, samalla
kosteuttaen ihoa sisältäpäin käsitellyllä alueella. Käytössämme on laadukkaat ja
tutkitusti turvalliset hyaluronihappopohjaiset täyteaineet; Juvederm ja Teosyal.
Teosyal 1,0 ml Rh 2, 3, 4

390 €

Juvederm Volbella 1,0 ml

445 €

Juvederm Volift 1,0 ml

445 €

Juvederm 0,55 ml

360 €

Juvederm Voluma 1,0 ml

445 €

Redensity2 1,0 ml (tummat silmänaluset)

360 €

Botuliini -eli injektiohoito 30 min

PE- SU

Botuliinihoidot soveltuvat erinomaisesti kasvojen ihon silottamiseen, otsan ja
silmänympärysryppyjen ehkäisemiseen, kulmakarvojen ja suupielten kohottamiseen.
Botuliinin on todettu auttavan myös jännityspäänsärkyyn (migreeniin) sekä
bruksismiin (hampaiden liikapurentaan) ja liikahikoiluun.
Otsa

280 €

Kulmakarvojen kohotus

240 €

Kulmakarvojen väliset rypyt ("sibeliusrypyt")

240 €

Silmänympärykset

280 €

Suupielet

150 €

2 aluetta esim. otsa ja silmänympärykset

380 €

3 aluetta esim. otsa, silmänympärykset ja kulmakarvojen väli

440 €

Ienhymy - "gummy smile"

160 €

Bruksismi - klinikan omalla aineella

490 €

Bruksismi - asiakkaan omalla lääkeaineella (asiakkaalla resepti botuliiniin)

290 €

Liikahikoilun hoito - klinikan omalla aineella

490 €

Liikahikoilun hoito - asiakkaan omalla lääkeaineella (asiakkaalla resepti botuliiniin)

290 €
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MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT
Ilmoitetut hoitoajat sisältävät pukeutumiseen sekä hoidon valmistautumiseen tarvittavan ajan. Toivomme
Teidän saapuvan ajoissa ennen hoidon alkua, myöhästyessänne joudumme lyhentämään hoidon kestoa.
Hoitoaikaa varatessanne muistakaa mainita, mikäli Teillä on jokin sairaus, allergia, käytätte lääkitystä tai
olette raskaana. Varausehtojemme mukaan toimenpiteet tulee peruuttaa tai siirtää 3 vuorokautta ennen
sovittua aikaa. Liian myöhään perutuista ajoista veloitamme toimenpiteen kokonaan. Ko. maksun saatte
hyvityksenä takaisin tulevan toimenpiteenne hinnasta.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Haikko.ﬁ | Tallennettu 1.12.2020, 04:21

Sivu 6

