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Indulging Moment -  
Hemmotteluhetki
102€ / 115€ 
85 min

45 min klassinen hieronta ja Clear Skin 
Express -kasvohoito 40 min.  

Pampering Hot Stones -  
Kiven taikaa
114€ / 125€ 
75 min

Vartalonkuorinta ja Hot Stone  
-lämminkiviterapia. 

Body Bliss -  
Anna Aikaa 
106€ / 116€  
70 min                 

Oligomer® PURE, merivesikylpy,  
aromahieronta, kevyt kokohieronta  
jossa käytetään luonnon eteerisiä öljyjä.

Breeze of Bali -  
Balilainen kosketus
103€ / 112€  
70 min

Hemmotteleva Ylang-Ylang -kylpy ja  
balilainen hieronta.

Time to Relax -  
Hengähdystauko
93€ / 103€  
60 min

Intialainen päänhieronta ja rentoutus- 
hoito jaloille

Bellezza Signature -hoito
134€ / 150€ 
120 min

Spa-jalkahoito, Express-käsihoito ja Clear 
Skin Express -kasvohoito 40 min

HOITOPAKETIT 
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HIERONTAHOIDOT

Balilainen                  
82€ / 90€
50 min  

Rentouttava ja kokonaisvaltainen koko ke-
hon öljyhierontahoito. Lievittää Stressiä ja 
syvärentouttaa kehoa ja mieltä.
Saatavana myös kahdelle henkilölle  
samanaikaisesti samassa hoitotilassa.

Aroma  
82€ / 90€ 
50 min                     

Kevyt vartalohieronta, jossa käytetään  
luonnon eteerisiä öljyjä. Virkistää ja aktivoi  
aineenvaihduntaa.
Saatavana myös kahdelle henkilölle  
samanaikaisesti samassa hoitotilassa.

Aroma Relax                     
63€ / 69€
35 min  

Rentouttaa niska- ja hartiaseudun jännitystä.

Hot Stone                      
82€ / 90€
50 min  

Lämpimillä vuolukivillä ja viinirypäleen- 
siemenöljyllä tehtävä kokonaisvaltaisesti  
rentouttava hieronta koko vartalolle.
Saatavana myös kahdelle henkilölle  
samanaikaisesti samassa hoitotilassa.

Intialainen päänhieronta
63€ / 69€
35 min      

Rentouttava käsittely ja energiapisteiden 
painelu pään, kasvojen, niskan ja   
hartiaseudun alueelle.

Uutuus!

Dolce Vita massage                     
82€ / 90€
50 min  

Täydellisen rentouttava hierontahoito  
alkaa jalkojen puhdistuksella ja lämpi-
mällä kiinteällä savikääreellä selän ja  
hartioiden alueella. Savi pehmentää ja 
rentouttaa lihakset ennen ylellistä hie-
rontaa. Hoidon päätteeksi tarjoillaan 
virkistävää teetä. Elämä on ihanaa!

Uutuus!

Hot Oil Candle massage
82€ / 90€
50 min      

Nauti lämpimästä ja ylellisen rentoutta-
vasta hierontahoidosta. Kynttilä on tehty 
luonnollisesta vahasta ja miedosti tuok-
suvista eteeristä öljyistä. Kynttilän liekki 
vapauttaa virkistävää tuoksua. Lämmin 
aromaattinen kynttilän öljy liukuu vaivat-
tomasti iholle sitä pehmittäen, raviten 
ja antaen sille ylellisen tuoksun. Hoidon 
jälkeen tarjoillaan kupillinen teetä.
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HIERONNAT

Classical massage -  
Klassinen hieronta
35 min 57€ / 63€
45 min  68€ / 75€
60 min  78€ / 85€
75 min  92€ / 98€

klassinen hieronta saatavana myös  
kahdelle henkilölle samanaikaisesti  
samassa hoitotilassa.

Sports massage -  
Urheiluhieronta
82€ / 88€ 
60 min

Kuntoilijan lihashuoltoa tukeva hieron-
ta rentouttaa lihaksia ja parantaa niiden 
verenkiertoa. Perustuu klassiseen   
hierontaan. 

Lämmin savikääre
1 kääre 23€ / 25€   
2 käärettä 25€ / 28€

Lämmin, rentouttava savikääre ennen 
hierontaa

PERINNEHOIDOT

Natural Peat -  
Turvehoito koko vartalolle
68€ / 75€  
35 min     

Elvyttää tehokkaasti verenkiertoa ja  
aineenvaihduntaa. Turvehoito kuorii ja 
kosteuttaa ihoa ja saa ihon tuntumaan 
pehmeältä ja kiinteämmältä.

Uutuus!
Detox turvehoito vartalolle
82€ / 90€  
50 min     

Turvetuotteita on käytetty terveyden  
ja kauneuden hoitoon satoja vuosia.  
Nauti turpeen puhdistavasta, kuorivasta,  
elvyttävästä ja kosteuttavasta kosketuk-
sesta. Lämmin ja rentouttava turvehoito 
puhdistaa elimistöä, rentouttaa ja  
vilkastuttaa aineenvaihduntaa.  
Suomalainen turve sisältää aineita, jotka 
syvärentouttavat kudoksia ja lihaksia.  
Turvehoito parantaa myös elimistön  
vastustuskykyä. Hoito aloitetaan  
rentouttavalla kylvyllä, jonka jälkeen  
levitetään lämmin turve vartalolle.  
Hoidon jälkeen tarjoillaan detox-teetä.
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VARTALOHOIDOT

Satin Shimmer,  
vartalonkuorintahoito
55€ / 60€  
40 min
Kokonaisvaltainen vartalonkuorinta ja  
rentouttava kevyt hieronta kaunistavat  
ja tekevät ihosta silkkisen pehmeän. 

Oligomer® Pure,  
virkistävä kylpyhoito
70€ / 75€  
60 min

Rentoudu mineralisoivassa pore- 
kylvyssä ja nauti virkistävästä kevyestä 
hieronnasta. Täydellisen rentouttava  
ja energisoiva hoito.  

KYLVYT

Cleopatra Bath -  
maito-hunajakylpy tai  
rentouttava ruusukylpy
Kylpy yhdelle 20 min 
41€ / 45€

Lux-kylpy yhdelle  
(sis. kuohuviinitarjoilun) 
50€ / 54€

Kylpy kahdelle 20 min 
59€ / 65€

Lux-kylpy kahdelle  
(sis. kuohuviinitarjoilun) 
77€ / 83€
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ANTI-AGE KASVOHOIDOT

3D Wrinkle,  
juonteita korjaava kasvohoito 
80€ / 88€  
50 min

Täydentävä tai vaihtoehtoinen hoito botox- ja  
hyaluronihappoinjektioille. Kolmivaiheinen täsmä- 
hoito silottaa juonteita ja lisää ihon kiinteyttä. 

Rosa Control 
80€ / 88€ 
50 min

Erikoishoito couperoottiselle ja herkälle iholle. 
Rauhoittaa ja vahvistaa ihoa sekä vähentää ihon 
punoitusta.

SIGNATUREHOIDOT:

Pioneer Supreme Treatment 
132€  / 138€  
90 min

Ihon nuorekkuuden palauttava erikoishoito 
kasvoille, huulille ja dekolteelle.
Merellisen bioteknologian tehokkuus yhdistet-
tynä erikoishierontaan silottaa, kiinteyttää ja kir-
kastaa ihoa tehokkaasti. Hoidon alussa selkähier-
onta ja itselämmittävä merimutapakkaus lisäävät 
rentoutumista ja tekevät hoidosta unohtumatto-
man kokemuksen.

Vie Pro-Collagen
95€  / 104€  
75 min

Ihoa kiinteyttävä erikoiskasvohoito.
Jäljittelee LASER-, LED- ja mikroneulaushoitoja 
kasvohieronnan ja erityistuotteiden avulla. Hoito 
lisää ihon kiinteyttä ja muokkaa kasvojen   
ääriviivoja.
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KASVOHOIDOT

Facial Pampering -  
Hemmotteluhoito kasvoille 
75€ / 80€  
60 min  
Ihotyypin mukainen kosteuttava,  
rauhoittava, virkistävä tai kirkastava  
PHYTOMER-kasvohoito.

Ditelle Ultraäänipuhdistus 
70€ / 75€ 
50 min    
Ditellen ultraääni-ihonpuhdistushoito on 
kivuton, hellävarainen ja tehokas tapa puh-
distaa ja kuoria ihoa. Hoito soveltuu myös 
herkälle iholle. Ultraääni yhdessä erikoisnes-
teen kanssa pehmittää talia ja nostaa epä-
puhtauksia huokosista tehokkaasti.

Ditelle Timanttikuorinta 
95€ / 104€ 
75 min    
Ditelle timanttikuorinta on ihoa uudistava 
ja puhdistava kasvohoito. Timantti poistaa 
kuolleita ihosoluja ja auttaa ihon epäpuh-
tauksiin, sameuteen ja häivyttää pinnallisia 
aknearpia. Timanttikuorinnan jälkeen kos-
teutamme ihon ultraäänen avulla. Näin var-
mistamme, ettei ihoon jää kiristävää tunnetta 
ja ihosta tulee heleä ja kirkas.

Skin Escape
75€ / 80€ 
60 min    

Tervetuloa miesten maailmaan. Kosteutta-
va, rauhoittava tai ilmansaasteita neutra-
loiva erikoiskasvohoito miehen iholle.

Clear Skin Express 
50€ / 55€
40 min

Nopea ja tehokas, kaikille ihotyypeille ja 
kaiken ikäisille sopiva kasvohoito palaut-
taa ihon kirkkauden.

Perfection -  
Täydellinen kasvohoito 
95€ / 104€  
75 min

Ihotyypin mukainen kasvohoito  
sisältäen ihonpuhdistuksen ja  
kasvohieronnan.

Uutuus!

Treat her like a queen –  
Kuningatarkasvohoito
132€ / 138€  
90 min

Kun olet ansainnut vain parasta. Ihon  
nuorekkuuden säilyttävä ja palauttava  
erikoishoito kasvoille, huulille ja dekol-
teelle. Phytomer-tuotesarjan merellisen 
bioteknologian tehokkuus yhdistettynä 
erikoishierontaan silottaa, kiinteyttää ja 
kirkastaa ihoa tehokkaasti. Hoito aloitetaan 
selkähieronnalla ja lämmittävällä merimu-
tapakkauksella, jotka lisäävät rentoutumis-
ta ja tekevät hoidosta unohtumattoman 
kokemuksen. Hoidon jälkeen tarjoillaan 
lasillinen kuohuvaa (myös alkoholiton  
vaihtoehto).

LISÄKSI VARATTAVISSA  
KASVOHOITOJEN YHTEYTEEN:

Ripsien ja kulmien    
kestovärjäys
30€ / 32€  
30 min

Eye Perfection,  
silmänympäryshoito 
35€ / 38€  
15 min

Kokonaisvaltainen tehohoito silmänympärys- 
iholle kirkastaa katsetta, vähentää tummuut-
ta ja turvotusta ja palauttaa silmänympärys- 
ihon nuorekkuuden.
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KÄSI- JA JALKAHOIDOT

SPA käsihoito 
62€ / 68€  
55 min  

Ylellinen käsihoito sisältää kynsikylvyn, 
kynsien ja kynsinauhojen hoidon, kynsien 
viilauksen ja lakkauksen tai kiillotuksen 
sekä käsihieronnan.

EXPRESS käsihoito 
30€ / 34€  
25 min  

Pikakäsihoito, kynsien ja kynsinauhojen 
hoito, sekä käsihieronta. Ei sisällä lakka-
usta.

Alessandro Striplac,  
kestolakkaus sormenkynsille 
47€ / 51€  
45 min

Valokovetteinen lakkaus tehdään luonnonkyn-
sille, lopputuloksena upean kiiltävä ja kestävä 
lakkaus. Ei sisällä vanhan lakkauksen poistoa.

Kestolakkauksen poisto 
45€ / 50€  / 40 min   

SPA jalkahoito 
68€/75€  
55 min 

Jalkoja hellivä hoito sisältää jalkakylvyn, ko-
vettuminen poiston, kynsien ja kynsinauhojen 
hoidon sekä kevyen jalkavoiteen levityksen. Ei 
sisällä kynsien lakkausta.

Pedix Wellness jalkahoito 
89€ / 98€  
80 min  

Kokonaisvaltainen hoito väsyneille jaloille. Sisäl-
tää SPA jalkahoidon lisäksi jalkojen kuorinnan, 
naamion ja jalkahieronnan. Sisältää kynsien 
lakkauksen.

Alessandro Striplac,  
kestolakkaus varpaankynsille 
47€ / 51€  
45 min

Valokovetteinen lakkaus tehdään luonnonkyn-
sille, lopputuloksena upean kiiltävä ja kestävä 
lakkaus. Ei sisällä vanhan lakkauksen poistoa.

Kestolakkauksen poisto 
45€ / 50€ / 40 min 
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MEIKIT JA  
KESTOVÄRJÄYKSET

Päivämeikki 
56€ / 60€
45 min  

Juhlameikki 
65€ / 70€  
60 min   

Häämeikki 
120€ / 120€  
60 min  
Sisältää koemeikin.

Ripsien ja kulmien  
kestovärjäys 
38€ / 42€  
45 min  

Sisältää kulmien muotoilun.

Ripsien kestovärjäys 
24€ / 27€ 
30 min

Kulmien kestovärjäys 
22€ / 25€  
30 min 

Sisältää kulmien muotoilun.

HOITOVARAUKSET »

Hinnat voimassa 15.5.2022 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

https://secure.saga.fi/Hoito/Hoidot.aspx?kieli=FIN&yritys=1&_ga=2.154942384.963535637.1583999141-1788280047.1575468877&_gac=1.217252386.1581418319.EAIaIQobChMItvCwp6rJ5wIVweAYCh3H4QHnEAAYASAAEgJ2hvD_BwE

