


IPL karvanpoisto

E-Stylen valon ja radiofrekvenssin yhdistelmä hyydyttää karvankasvusolut ja pysäyttää

karvatupen toiminnan. Karvankasvusta ja tulostoiveesta riipuen suositellaan e-style hoitoja.

Leuka/Chin                                           

Ylähuuli/Upper lip                                     

Kaula/Neck                                           

Kainalot/Armpits                                      

Käsivarret/Arms                                     

Koko kädet/Whole hands                            

Vatsa/Stomach                                    

Rintakehä/Chest                                     

Selkä/Back                                          

Bikini                                                  

String                                                 

Pakarat/Buttocks                                       

Sääret/Shins                                          

Reidet/Thighs                                        

Kasvot/Face                                           

Koko kasvot+kaula/Full face + neck                     

Posket/Cheeks                                        

Kulmakarvat/Eyebrows                             

Korvat/Ears                                            

 35€

25€

45€

55€

70€

110 €

35-75€

45-85€

145 €

55 €

55 €

95€

95€

110 €

55 €

105 €

25€

5-15€

10 €

Pakettihinnat
  
Hinta/hoitokerta

Bikini, Sääret + Reidet                                           

Rinta + Selkä                                                  

Leuka + Ylähuuli                                                

Koko Kasvot + Kaula + Kainalot                                 

Bikini + String                                                 

200€

200€

30€

100€

70€



Kasvohoito

Timanttikuorinta edistää solujen uudistumista ja saa ihon näyttämään kirkkaammalta ja

nuoremmalta! 

1. Iho on puhdistunut ja pehmeä

2. Iho näyttää nuoremmalta, raikkaammalta ja tasaisemmalta

3. Rypyt näyttävät madaltuneen ja iho on elastisempi

4. Huokoset ovat pienentyneet

5. Iho on kiinteämpi

Pigmentti                                                     Alk. 15€

Valoimpulssilla pystytään hajottamaan pigmenttiläiskien melaniinia.

Hoidot suoritetaan 2 viikon välein kunnes saavutetaan toivottu tulos (hoidot tehdään syys-

kuu-huhtikuu). 

Aknen poisto                                               

Valoimpulssilla tuhotaan bakteeria ihossa, joka aiheuttaa tulehtuneen aknen.

Hoito ehkäisee ihon arpeutumista ja tulehduksista aiheutuvaa vaurioitumista.

Hoitoa suositellaan sarjahoitona 5 - 10 kerta/1 - 2 kertaa viikossa. Sarjahoito on aina

tehokkaampi ja tulokset näkyvät seuraavana päivänä.

Ylläpitohoitoja suositellaan kerran kuukaudessa. 

HUOM! Roacuttane kuurista pitää olla 6kk väliä ennen valoimpulssihoitoa.

 
Couperosa                                                     

Hoito on erittäin tehokas couperosan hoidossa.

Couperosa-hoidossa pinnallisia hiusverisuonia kuumennetaan.

Niiden sulkeutuessa ihon punoitus ja lehahtelu vähenevät.

Couperosa-hoidot ovat aina sarjahoitoja. Hoito tehdään 3 viikon välein 5 x sarjaho itona. 

40 €

 Alk. 30 €

60 €



Kestopigmentointi

Haluaisitko näyttää aina huolitellulta ja samalla säästää aikaa turhalta meikkaamiselta?
Tämä onnistuu helposti kestopigmentin avulla. Kestopigmenttimenetelmä on hellävarainen
ja sen avulla saadaan aikaan luonnollinen lopputulos. 
Käsittelyt noin kuukauden välein.

Kulmien pigmentointi                                        
silmien rajaus                                               
huulten rajaus                                               

Kulmien siistiminen                                         
+ värjäys                                                 

Ripsienpidennykset

ripsidennys/ tuuhennus                                               
houlto                                                             
poisto                                                              
glitter- ja kristalliripset on hinnoiteltu erikseen                           

Geelikynnet                                                     
 
Geelikynnet on tarkoitettu terveelle luonnonkynnelle ja niillä pystytään tekemään kestäviä

ranskalaisia manikyyrejä, koristeluja ja lakkauksia.

Geeli on kynnelle kevyt ja luonnolisen tuntuinen.

Sillä voi pidentää omaa kynttä ja luoda tasoittavan suojan oman kynnen päälle.

Geelilakkaus sopii hyvin myös lyhyille ja heikoille kynsille, sillä lakkauksen pinta suojaa ja

vahvistaa omaa luonnonkynttä. 

Geelikynsien huolto 
                                          
Geelikynsien huoltoväli on n. 3-5 viikkoa riippuen omien kynsien kasvusta ja kynsiin kohdis-

tuvasta rasituksesta. Huollossa kynsiä voidaan siistiä, muotoilla ja vaihtaa koristelua ja väriä.

200 €
150 €
150 €

8 €
      12 €

60 €
40 €
20 €

0.80 €

Alk.40 €

80 €



Painonhallinta ja kavitaatio

Kavitaatiohoito poistaa rasvasoluja ilman leikkausta Kavitaatio tarjoaa kivuttoman 

hoitomuodon ihonalaisten rasvakudosten poistoon ja vartalon muotoiluun ilman leikkausta.

Teho perustuu ultraääni-impulsseihin, jotka rikkovat ihon alla olevien rasvasolujen kalvoja.

Vapautunut rasva kulkeutuu maksan kautta aineenvaihduntaan.

Hinta / Hoitokerta

30 minuutti                                                           

50 minuutti                                                           

60 minuutti                                                           

1 hoitossa lahte 20% Rasva keros

se on + -5cm -15cm 1 hoidosta!!

Ultraäänikasvohoito

Tämä on yksi suosituimpia kauneushoitoloiden tarjoamista hoitokeinoista.

Ultraäänikasvohoidolla kyetään siloittamaan kasvojen juonteita ja nuorentamaan ihoa.

20 minuutti                                                                 50 €

70 €

80 €

100 €



Jalkahoito

Sisältää kylvetyksen, kovettumien poiston, raspauksen sekä kynsien ja kynsinauhojen hoi-

don ja lakkauksen. Lopuksi jalat saavat nauttia ihanasta hieronnasta.

60 minuutti                                                                  55 €

Aromaterapia

Aromaterapia on yksi suosituimmista täydentävistä hoitomuodoista euroopassa ja monissa

maissa. Se on lempeä ja luonnollinen tapa tukea terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia,

hyödyntää eteeristen öljyjen terapeuttisia ominaisuuksia, sekä kosketukseen perustuvien

hoitomuotojen käyttöä asiakkaan hyvinvoinnin lisäämiseen.

Aromaterapialla mm. poistetaan turvotusta ja lihasjännitystä, lievennetään kipuja,

uudistetaan ihon solukkoa, hoidetaan unettomuutta ja stressistä syntyviä tai muita psyko-

somaatiisia jännitystiloja. Tietoisuuden kasvaessa yhä useammat hakeutuvat hemmottelu-

hoitoon vain rentoutuakseen työelämän kiireiltä.

60 minuutti                                                            60€



Klassinenhieronta

Klassinen hieronta on perinteinen kehon ja mieleen vaikuttava hoitomuoto.

Klassisessa hieronnassa käsin tehdyillä pehmeisiin kudoksiin kohdistuvilla rytmisillä

liikkuvilla otteilla kudoksia painaen ja venyttäen pyritään rauhoittamaan tai edistämään

erilaiseten kudosten toimintoja. Klassisen hieronnan vaikutukset ovat kokonaisvaltaiset, se

vilkastuttaa verenkiertoa, rentouttaa lihaksia, poistaa kipua, nopeuttaa imunesteen eli

lymfan kulkua, poistaa kuonaaineita ja vähentää turvotusta. Hieronta rauhoittaa myös

keskushermostoa ja tuntuu mukavalta.

30 minuutti                                                           

45 minuutti                                                           

60 minuutti                                                           

25 €  

35 €

40 €



Ma-Pe  klo 10-18   La  Sopimuksen mukan
Littoistentie 81 20610 Turku Varissuon liikekeskus Puh. 0440102070

www.ipl-narsissi.com / Narges.farmani@outlook.com

Get the best pampering gifts from us!
You can purchase gift cards easily

from our website www.ipl-narsissi.com
We will post them directly to your given adress!


