
KASVOHOIDOT 

BIODROGA, BIODROGA MD, IS CLINICAL  

Kasvohoidot tehdään asiakkaan ihotyypin mukaisilla tuotteilla. 

KASVOHIERONTA 30 min. 35 €  

 Alkupuhdistus, kuorinta, hieronta, loppuvoiteet 

PIKAKASVOHOITO 30 min. 45 € 

 Alkupuhdistus, kuorinta, naamio, ja loppuvoiteet 

PERUSKASVOHOITO 60 min. 70 €, eläkeläiset 65 € 

 Alkupuhdistus, kuorinta, mekaaninen puhdistus, hieronta, naamio, seerumi ja loppuvoiteet 

TÄYDELLINEN KASVOHOITO 70 min. 80 €  

Peruskasvohoito + ultraääni- ihonpuhdistus 

LUXUS KASVOHOITO 90 min. 95 € 

 Täydellinen kasvohoito erikoisnaamiolla + silmänympäryshoito (seerumi, naamio, kevyt 
hieronta ja voide) + Lip Care Treatment (kuorinta, hoitotuote ja kevyt hieronta) 

BAMBUKASVOHOITO 60 min. 75 € 

 Alkupuhdistus, kuorinta, hieronta bambupuikoilla (käsivarret, hartiat, kasvot, kaula ja 
decolte), silmänympäryshieronta, naamio, seerumi ja loppuvoiteet 

Katso myös HYDRAFACIAL kasvohoidot, ERIKOISKASVOHOIDOT ja SPECIALCARE  

 

LISÄPALVELUT KASVOHOIDON YHTEYDESSÄ 

RIPSIEN JA KULMIEN KESTOVÄRJÄYS 30 min. 20 €. Kulmien muotoilu vahalla tai nyppimällä 

RIPSIEN / KULMIEN KESTOVÄRJÄYS 15 min. 15€. Kulmien muotoilu vahalla tai nyppimällä  

KULMIEN MUOTOILU ILMAN VÄRJÄYSTÄ 10 €. 

 YLÄHUULEN tai LEUAN alueen karvanpoisto 5 €, molemmat yht.10 €,* KOKO KASVOT 15 € 
(ylähuuli, leuka, posket), karvanpoiston vahalla tai sokeroimalla.* Ei laitehoitojen yht.  

HAPPOKUORINTA 20 €, ERIKOISNAAMIO 10 € 



MIESTEN KASVOHOIDOT 

ANTI – MEN AGE FIGHT 45 min. 55 €, Ultraääni ihonpuhdistuksella 75 € 

Ihon ikääntymisen merkkejä vastaan. Myös silmänympäryksille. 

MEN HYDRA POWER 45 min. 55 €, Ultraääni ihonpuhdistuksella 75 € 

Kosteusköyhälle iholle. Lopputuote hoitaa myös partaa. 

 Vaahto tai geelipuhdistus, erikoiskuorinta, mekaaninen puhdistus tarvittaessa, 
seerumi, naamio, lopputuote. Naamion vaikutusajalla silmien ympärys ja/ tai kevyt 
niska – hartiahieronta 

IHONPUHDISTUS 

NUORISOIHONPUHDISTUS 60 min. 50 € (alle 18 v.)  

 Alkupuhdistus, thermopeel; ihohuokosia avaava lämpökuorinta ( höyrytys 
tarvittaessa), mekaaninen puhdistus, naamio, loppuvoide 

PERUSIHONPUHDISTUS 60 min. 60 € 

 Alkupuhdistus, thermopeel; ihohuokosia avaava lämpökuorinta (höyrytys 
tarvittaessa), mekaaninen puhdistus, naamio, loppuvoiteet 

Katso myös Peruskasvohoito ed.! 

ULTRAÄÄNI IHONPUHDISTUS 60 min. 75 € 

 Alkupuhdistus, kuorinta, ultraääni ihonpuhdistus, mekaaninen puhdistus, naamio, 
seerumi, loppuvoiteet 

Katso myös Täydellinen - ja Luxus kasvohoito ed.! 

HYDRAFACIAL IHONPUHDISTUS 

Huipputeknologiaan perustuva Hydra Facial™ kasvohoitolaitteella tehtävä ihonpuhdistus 
ja hoitomenetelmä, joka kuorii, poistaa epäpuhtaudet kivuttomasti ja syöttää ihoon 
hoitavia tehoaineita. 

HYDRAFACIAL™ Signature Treatment, 30 min 99 €, kasvot ja decolte 130 €,  decolte 30 € 

Syväkosteuttava  ja puhdistava kasvohoito. Korjaa ihon peruskuntoa. 

 Alkupuhdistus, kuorinta, ihohuokosten tyhjennys, kosteuttavan seerumin imeytys, 
loppuvoiteet.  



HYDRAFACIAL™ Clarifying Treatment , 40 min 137 €, kasvot ja decolte 155 €, decolte 50 € 

Syväpuhdistava kasvohoito.  

 Alkupuhdistus, kuorinta, GlySal™ happokuorinta 9 tai 20 %, ihohuokosten 
tyhjennys, kosteuttavan seerumin imeytys, loppuvoiteet 

HYDRAFACIAL™ Age Refinement Treatment 40 min 152 €, kasvot ja decolte 165 €, 
decolte 60 € 

Ikääntymisen merkkejä korjaava kasvohoito 

 Alkupuhdistus, kuorinta, GlySal™ happokuorinta, ihohuokosten tyhjennys, 
Dermabuilder™ peptidi seerumin imeytys syviin juonteisiin, kosteuttavan seerumin 
imeytys, loppuvoiteet 

ERIKOISKASVOHOIDOT 

MIKRONEULAUS HAPOTUKSELLA, 60 min.  

Ensikäynti sisältää oman mikroneulausrullan 165 € / sarjahoitona 105 € 

Hoitoväli 4 vko, sarjahoitosuositus 6 krt.  

 Alkupuhdistus, happokuorinta (20 – 30 %), neutralisointi, mikroneulaus seerumilla 
(kasvot ja kaula), erikoisnaamio ja loppuvoiteet sekä tarvittaessa uv suoja 

MIKRONEULAUS, 45min. 

Ensikäynti sisältää oman mikroneulausrullan 145 € / sarjahoitona 85 € kerta  

Hoitoväli 3 – 4 vko, sarjahoitosuositus 6 krt 

 Alkupuhdistus, ihon desinfiointi, mikroneulaus seerumilla, erikoisnaamio ja 
loppuvoiteet sekä tarvittaessa uv suoja 

MIKRONEULAUS neulauskynällä, 60 min. 145€,  ala – tai yläkasvot 70 € alue 

 Sähköisessä neulauskynässä kertakäyttöiset neulauspäät. 

Hoitoväli 3 – 6 vko.  Sarjahoitosuositus 3 – 10 krt.  

 Alkupuhdistus ihotyypin mukaan, entsymaattinen tai kevyt happokuorinta, neulaus 
seerumeilla, erikoisnaamio ja loppuvoide sekä tarvittaessa uv suoja 

 

 



VIORA Infusion™ Elektro -MESOTERAPIA, 60 min. 120 € / sarjahoitona 100 € 

 Miellyttävä, neulaton hoito sopii jokaiselle ihotyypille. Edistää kollageenin tuotantoa, 
kiinteyttää ja kosteuttaa ihoa, madaltaa ryppyjä, auttaa ihon värimuutoksiin  

 Mesoterapiahoito voidaan suorittaa yksittäisenä hoitona tai 4 – 6 hoitokerran sarjana 

 Alkupuhdistus ihotyypin mukaan, kuorinta,( ultraääni ihonpuhdistus), hoitoampullin imeytys 
laitteella, kevyt kasvohieronta, erikoisnaamio ja loppuvoide sekä tarvittaessa uv suoja 

RIPSET JA KULMAT 

RIPSIEN ja KULMIEN KESTOVÄRJÄYS 32 €,  muotoilu vahalla tai nyppimällä 

RIPSIEN KESTOVÄRJÄYS 20 € 

KULMIEN KESTOVÄRJÄYS 20 €, muotoilu vahalla tai nyppimällä  

KULMIEN MUOTOILU ILMAN VÄRJÄYSTÄ 15 €,  muotoilu vahalla tai nyppimällä 

RIPSIEN TYVIKOHOTUS YUMI LASHES 60 min 80 €,  sis. ripsien kestovärjäyksen. 

 Kulmien kestovärjäys lisäpalveluna 15 € sis. muotoilun 

 KULMIEN LAMINOINTI n. 30 min 45 € 

 Ripsien kestovärjäys lisäpalveluna 15 € 

LAMINOINTI ja TYVIKOHOTUS, 115 € 

KLASSISET RIPSIPIDENNYKSET, Aloitus 1,5 – 2 h, 90 € 

HUOLTO, Huoltoväli 3 – 4 vko 50 € 

SOKEROINTI  

YLÄHUULI / LEUKA 10 €, YLÄHUULI ja LEUKA 15 €, KOKO KASVOT 25 € 

SÄÄRET / REIDET 30 €, SÄÄRET ja REIDET 50 €,  

KÄSIVARRET / OLKAVARRET 25 €, KÄSIVARRET ja OLKAVARRET 40 € 

KAINALOT 20 € 

BIKINI 30 €, STRING BIKINI 40 €, BRASSI 1. kerta 70€, BRASSI huoltoväli max. 6 viikkoa 50 €  

3 aluetta tai enemmän – 10 % 



JALKAHOIDOT 

 

VARPAANKYNSIEN LEIKKAUS 20 - 30 min. 25 € 

 Kynsien ja kynsinauhojen siistiminen ja loppuvoide. 

PAKSUUNTUNEET / ONGELMAKYNNET 45 min. 40 €  

 Jalkakylpy, kynsien siistiminen ja ohennus poralla, kynsinauhojen siistiminen, loppuvoide.  

PERUS JALKAHOITO 60 - 75 min. 55 €, eläkeläiset 50 € 

 Jalkakylpy, kynsien ja kynsinauhojen siistiminen, kovettumien poisto, kevyt hieronta, 
loppuvoide. 

Lakkaus ja lakkapullo omaksi 7 € 

TÄYDELLINEN JALKAHOITO 90 min. 75 €, eläkeläiset 70 €  

 Jalkakylpy, kynsien ja kynsinauhojen siistiminen, jalkakuorinta, kovettumien poisto, naamio,  

pidempi hieronta, loppuvoide, lakkaus. 

Lakkapullo omaksi 5 € 

 ( Huom! Eläkeläisalennus koskee vain eläkkeellä olevan henkilön itsensä 
ostamaa palvelua) 

 

 VARPAANKYNSIEN GEELILAKKAUS 45 - 55 min. 45 €  

 RANSKALAINEN LAKKAUS 55 € 

 Varpaankynsien ja kynsinauhojen siistiminen ja loppuvoide 

 VARPAANKYNSIEN GEELILAKKAUS + PERUSJALKAHOITO 70- 90 min 80 € 

RANSKALAINEN LAKKAUS 90 € 

 

 

 



KÄSIHOIDOT 

MINIMANIKYYRI 20 - 30 min. 22 €  

 Kynsien viilaus ja kynsinauhojen siistiminen, kynnen pinnan kiillotus /  väritön - tai 
hoitolakka, ja käsivoide 

 Värilakkaus 25 € hoitolan lakoilla 

Lakkaus ja lakkapullo omaksi 7 € 

KÄSIHOITO 40 min. 30 €,  

 Käsikylpy, kynsien viilaus ja kynsinauhojen siistiminen, kevyt käsihieronta, kynnen pinnan 
kiillotus, väritön - tai hoitolakka, kynsinauhaöljy ja käsivoide 

 Värilakkaus 33 € hoitolan lakoilla 

Lakkaus ja lakkapullo omaksi 7 € 

TÄYDELLINEN KÄSIHOITO 60 min. 45 €  

 Käsikylpy, kuorinta, kynsien ja kynsinauhojen siistiminen, naamio käsille, 
hieronta, kynsinauhaöljy ja käsivoide, hoito-, väritön -, tai värilakkaus hoitolan lakoilla. 
 

Lakkapullo omaksi 5 € 

 

O.P.I KESTOLAKKAUS 

O.P.I  GEL COLOR kestolakkaus 40 €, sis. Mini Manicin 

RANSKALAINEN LAKKAUS 50 € 

GEELILAKKAUKSEN POISTO JA MINI MANIC 27 € 

GEL BREAK–HOITO 35 €, vaurioituneelle tai hoitoa tarvitsevalle kynnelle 

 Sis. geelilakkauksen poiston tarvittaessa, Mini Manicin ja GelBreak hoitolakkauksen. 
Kolmivaiheinen hoitolakkaus.: 1.Seerumi,2.GelBreak Golor ja suojaava 3. Protector -
päällyslakka sisältävät hyaluronihappoa, C ja A vitamiineja ja bamboo – uutetta.  

Lakat eivät sisällä Formaldehydiä! 

 



SPECIALCARE 

JPX 3 bio–NEULATON BIOREVITALISAATIO 30 – 40 min. 130 € kasvot ja kaula 

Tehokas ja turvallinen bio stimulaatio sisältää ureaperoksidia, monokloorietikkahappoa 33 %, koji – 
ja mantelihappoa 5 % sekä antioksidantteja. Hoito vaalentaa pigmenttiä, hoitaa hyperpigmentaatiota, 
tasoitta ihon sävyä, syväkosteuttaa ja kuorii kevyesti ihoa sekä stimuloi uuden kollageenin syntymistä. 

Ympäri vuoden soveltuva hoito ei aiheuta tulehdusta, valoherkkyyttä, pakkasriskiä, ei palovammoja 
eikä keskeytystä sosiaalisesta elämästä. 

Hoito ei sovellu raskauden eikä imetyksen aikana, ärtyneelle ja tulehtuneelle iholle, herpes 
aktiivisena, tali ihottuma tai kojihappoallergia. 

Hoitosuositus n. kerran kuussa 4 – 5 krt sarjana 110 € kerta. 

 

HUULIHOITO – Lip Treatment  10 min. 20 € 

 Puhdistus, kuorinta, huulihoide, kevyt hieronta 

SILMÄNYMPÄRYSHOITO 15min. 20 € 

 Puhdistus, silmänympärys naamio 10 min., seerumi ja kevyt hieronta loppuvoiteella 

VARTALOHOIDOT 

AROMAHIERONTA 45 min 65 € 

 Selän puhdistus ja kuorinta harjaten tai kuorintahanskalla. Niska- hartia- ja selkähieronta 
kookos- ja aromaöljyillä, kosteusvoide selän iholle 

EHOSTUS 

Kevyt päivämeikki halutessa asiakkaan omilla tuotteilla 20 min, 20 €  


