BEAUTY &
WELLNESS

kylpylän HOITOHINNASTO 2017

HINNAT MA–TO / PE–SU
PÄIVÄ KYLPYLÄSSÄ .................91 € / 100 €
Span ja kuntosalin käyttö
Kylpytakki, pyyhe ja tossut
Spa Bistron päivän salaatti, leipä ja erikoiskahvi
1 x yksilöhoito 35 min (useita vaihtoehtoja)
LISÄKSI
(Sama hinta kaikina viikonpäivinä)
Personal trainer palvelut
Erilaiset kuntotestit, esim.
InBody – Kehonkoostumuksen mittaus
(25 min)...................................................... 40 €
Polar Body Age – Kehon iän kartoitus
(60 min)...................................................... 70 €
Polkupyöräergometritesti (60 min)........... 60 €

SPA ETIKETTI & MAKSU- JA
PERUUTUSEHDOT
Ilmoitetut hoitoajat sisältävät pukeutumiseen
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. Alan yleisen käytännön mukaisesti, emme vastaa hoitotuotteiden mahdollisesti
aiheuttamista allergisista tai ärsytysreaktioista.
Hoitoja on saatavilla maanantaista lauantaihin.
Sunnuntaisin ja juhlapyhinä hoitoja saatavilla
ennakkovarauksella vain majoittuville asiakkaille.
Juhlapyhinä pe–su hinnat. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Hoitojen peruutukset kuluitta viimeistään 2 vrk
ennen varattua hoitoaikaa. Sen jälkeen perutuista hoidoista veloitamme 50 % hoidon hinnasta.
Hoitomme ovat tarkoitettu yli 12 vuotiaille.

Fysioterapia palvelut
Spa ja kuntosali ....................................... 30 €

Stockmannin kanta-asiakkaat

Spa ja kuntosali hoitojen yhteydessä ..... 20 €

= Stockmannin kanta-asiakkaille
		 hoidosta -10 % alennus
Muut hoidot hinnaston mukaisin hinnoin.

Hotelli Haikon Kartano & Spa · Haikkoontie 114, 06400 Porvoo
0600 130 90 (+0,81 €/min) · www.haikko.fi

Kartano Spa Kokous

HINNAT MA–TO / PE–SU
Maanantai-torstai klo 8–14 hoitohinnoista
-10% alennus! Etua ei voi yhdistää muihin
tarjouksiin tai alennuksiin.
* = hoito sopii myös raskaana oleville
KASVOHOIDOT
kaikkiin kasvohoitoihin sisältyy kosmetologin
antamat kotihoito-ohjeet
Kartanon kuningatar (75 min....... 145 € / 159 €
Aikuisen naisen ihoa silottava ja kiinteyttävä
erikoiskasvohoito on tarkoitettu erityisesti 50+
ihon tarpeisiin. Hellävarainen, mutta tehokas
peeling-kuorinta uudistaa ihoa ja hyaluronihappo
täyttää sen kosteudella, saaden ihon näyttämään pehmeältä ja nuorekkaalta.
* Kartanon kaunotar (60 min)....... 125 € / 137 €
Ihoa kirkastava ja väsymyksen merkit poispyyhkivä c-vitamiinihoito on suunniteltu erityisesti
30-40-vuotiaille ennaltaehkäisemään ikääntymisen merkkejä. Hoito saa ihosi hehkumaan
kuulaan raikkaana.
* Medispa kasvohoito ihotyypin mukaan
(60 min)......................................... 105 € / 115 €
Etkö ole varma mitä ihosi tarvitsee
juuri nyt? Ammattitaitoiset kosmetologimme valitsevat ihotyypillesi sopivat
tehoaineet. Huomaat ihosi kunnon paranevan
välittömästi. Tehokas ja hemmotteleva hoito joka
sopii kaiken ikäisille.

HINNAT MA–TO / PE–SU
Skin Magic (60 min)...................... 152 € / 167 €
Todellinen taikatemppu ihosi kiinteyttämiseksi
ja silottamiseksi. Tehokas Skin Magic -hoito
syväpuhdistaa ihosi ja täyttää sen uusimmilla
tehoaineilla. Kasvonaamion vaikuttaessa nautit
rentouttavasta hieronnasta. Ihosi kiinteytyy
silminnähden.
Kiinteyttävä kasvojen ihon mikroneulaus
(60 min)......................................... 152 € / 167 €
Ihon mikroneulaus uudistaa ja vahvistaa ihoa pitkäkestoisesti. Tehohoito supistaa myös huokosten kokoa ja pehmentää ihon pintaa. Ihosi kunto
paranee useiden viikkojen ajan. Emme suosittele
saunomista ja uimista hoidon jälkeen.
* Kasvojen express-hoito (35 min)
......................................................... 62 € / 68 €
Kuorinta, tehoseerumi, naamio ja
käsien hieronta – lyhyt tehokäsittely
kasvoille
KASVOHOIDON YHTEYTEEN VOIT LISÄTÄ
(sama hinta kaikkina viikonpäivinä):
Kulmien muotoilu (15 min)........................ 20 €
Kevyt päivämeikki (15 min)....................... 25 €
- sis. pohjameikki, ripset, huulet
Silmänympärys tehonaamio...................... 7 €
Kaula- ja decoltee tehonaamio ............... 10 €
Foot rescue jalkanaamio.......................... 10 €

HINNAT MA–TO / PE–SU

HINNAT MA–TO / PE–SU

HINNAT MA–TO / PE–SU

VARTALOHOIDOT

HIERONNAT

Ylellinen hemmotteluhoito vartalolle ja
kasvoille (90 min).......................... 145 € / 159 €
Rentouttava vartalohieronta tuoksuöljyllä sekä
kasvojen alueen rauhoittava hieronta.

* Klassinen hieronta 20 min ............ 39 € / 43 €

Hot Stone -kiviterapia (60 min)
..................................................... 102 € / 113 €
Rentouttava ja lämmittävä kuumakivihoito
koko vartalolle.

Hoikentava ja kiinteyttävä vartalohoito
(75 min)......................................... 120 € / 132 €
Kuorintakääre vaikuttaa sekä kemiallisesti
että mekaanisesti ja poistaa tehokkaasti nesteitä
ja kuona-aineita. Tehoseerumeilla tehtävä,
tehokkaan aktivoiva hieronta tekee ihosta
samettisen pehmeän.

Klassinen hieronta 60 min .............. 88 € / 97 €

Kuorintahoito vartalolle (45 min)
...................................................... 99 € / 109 €
Makeansuolainen kuorinta poistaa
kuollutta solukkoa ja kuona-aineita.
Vartalon kosteusvoide tekee ihosta
pehmeän ja tasaisen.
* Odottavan äidin hemmotteluhoito
(75 min)......................................... 120 € / 132 €
Vartalon ihoa hoitava ja raskausarpia ehkäisevä
kuorintahoito sekä kasvojen alueen rentouttava
hieronta
MIESTEN HOIDOT
Kasvojen täyshuolto (60 min) ...... 110 € / 121 €
Miehille suunniteltu rentouttava kasvohoito. Energisoivan kuorintanaamion
aikana päänahan hieronta. Lisäksi tehoseerumi, kasvohieronta ja -naamio sekä
naamion aikana rentouttava käsien hieronta.
Kasvojen pikahuolto (35 min) ........ 62 € / 68 €
Kuorintanaamion aikana rentouttava päänahan
hieronta, lisäksi rentouttava kasvohieronta.
Täydellinen jalkahoito (60 min) ...... 86 € / 95 €
Rentouttava hoito jalkojen hyvinvointiin.
Jalkakylpy, kovettumien poisto, kynsien
siistiminen, jalkavoide.
Virkistävä jalkojen hierontahoito
(35 min) ........................................... 62 € / 68 €
Jalkakylpy ja kuorinta, jalkaterien virkistävä
hieronta
Kysy myös muita miehille sopivia hoitoja!

* Klassinen hieronta 35 min ........... 58 € / 64 €
Klassinen hieronta 45 min ............. 69 € / 78 €

Klassinen hieronta 75 min ............ 95 € / 105 €
Klassinen hieronta 90 min .......... 110 € / 121 €
Savipakkaus + klassinen hieronta
yht. 50 min ..................................... 72 € / 79 €
Stressiniskan hieronta 35 min ....... 62 € / 68 €
Haikko Spa osahieronta 35 min..... 62 € / 68 €
rentouttavaa syväsivelyä aromakynttilän
lämpimällä öljyllä
Haikko Spa kokohieronta 60 min
...................................................... 98 € / 108 €
rentouttavaa syväsivelyä aromakynttilän
lämpimällä öljyllä

Intialainen päänhieronta (35 min)
........................................................ 62 € / 68 €
Hoito tehdään rentouttavassa makuuasennossa
ja siinä käsitellään pään, niskan ja hartioiden
aluetta
Huippukylmähoito -120ºC
(3 min) ...................................................... 40 €
Huippukylmä virkistää, antaa hyvän unen,
tuo helpotusta erilaisiin nivel- ja lihaskipuihin,
stressioireisiin ja nopeuttaa palautumista
liikuntasuoritusten jälkeen.
PRO-WHITE hampaiden valkaisu
(30 min)......................................... 119 € / 130 €
Tehokas ja turvallinen hampaiden syväpuhdistus ilman vetyperoksidia.
MEIKIT JA KESTOVÄRIT

MUUT HOIDOT

Ripsien kestoväri (25 min) .............. 30 € / 33 €

* Ihonpuhdistus (60 min) ................ 85 € / 94 €
Mekaanisesti tai sonoscrub ultraäänellä

Kulmien kestoväri, sis. muotoilun
(25 min) ........................................... 30 € / 33 €

* Spa manikyyri (60 min) ................ 69 € / 76 €
Käsien ja kynsien hellivä perushoito sekä
lakkaus. Sisältää kynsilakkapullon lahjaksi.

Ripsien ja kulmien kestoväri, sis. muotoilun
(35 min) ........................................... 44 € / 48 €

* Käsien pikahuolto (35 min) .......... 62 € / 68 €
Kynsien muotoilu ja lakkaus, käsivoide.
Sisältää kynsilakkapullon lahjaksi.
* Spa pedikyyri (60 min) ................. 86 € / 95 €
Jalkoja hellivä perushoito sisältää jalkakylvyn,
sarveistumien poiston, kynsien ja kynsinauhojen
siistimisen sekä jalkavoiteeen.

HINNAT MA–TO / PE–SU

Päivämeikki (35 min) ...................... 52 € / 58 €
Juhlameikki (60 min) ....................... 70 € / 77 €
Meikkiopastus (90 min) ............. 150 € / 165 €
sis. juhla- tai päivämeikin teon ammattilaisen
opastuksella sekä tyyli-, väri- ja välinetekniikan
opastusta. Lisäksi autamme valitsemaan Sinulle
sopivat meikkituotteet.

Savipakkaus + hieronta (yht. 50 min)
........................................................ 82 € / 91 €
Haikko Spa osahieronta 35 min..... 72 € / 80 €
rentouttavaa syväsivelyä aromakynttilän
lämpimällä öljyllä
Haikko Spa kokohieronta 60 min
..................................................... 108 € / 119 €
rentouttavaa syväsivelyä aromakynttilän
lämpimällä öljyllä
Intialainen päänhieronta (35 min)
......................................................... 72 € / 80 €
Hoito tehdään rentouttavassa makuuasennossa
ja siinä käsitellään pään, niskan ja hartioiden
aluetta
Ylellinen kylpy 45 min .................... 60 € / 66 €
kylpyvaihtoehdot: Coffee Cream, Honey milk,
Gold ja Vanilla patchouli
sis. 1/2 pullon kuohuviiniä kylvyn aikana

Spa pedikyyrin yhteydessä kynsien
lakkaus (15 min) ........................................ 20 €
Sisältää kynsilakkapullon lahjaksi.

KYNTTILÖIDEN TUNNELMAA JA
HEMMOTTELUA KAHDELLE (hinta/hlö)

Nauti hoidoista kauemmin ja varaa
hemmotteva hoitopaketti!

* Virkistävä jalkojen hierontahoito
(35 min) ............................................ 62 € / 68 €
Jalkakylpy ja kuorinta, jalkaterien virkistävä
hieronta

Kaikki alla olevat hoidot tehdään ylellisessä
hoitohuoneessa molemmille yhtä aikaa
Klassinen hieronta 35 min ............. 68 € / 75 €

Klassinen hieronta 45 min ja ylellinen
kylpy 45 min ............................... 127 € / 140 €
sis. 1/2 pullon kuohuviiniä kylvyn aikana

Klassinen hieronta 45 min ............. 79 € / 87 €
Klassinen hieronta 60 min ........... 98 € / 108 €

Intialainen päänhieronta 35 min ja
ylellinen kylpy 45 min ................. 117 € / 129 €
sis. 1/2 pullon kuohuviiniä kylvyn aikana

