
DAY SPA

LISÄK ÄSIT TELY T

Kuoriva  Kasvohoitoon voi yhdistää tehokkaasti ja hellävaraisesti kuolleen ihosolukon poistavan mikrohionnan. +30 min 35,00 €

Kiinteyttävä  Hoidon yhteydessä suositellaan miellyttävää PELLEVÉ-radiofrekvenssikäsittelyä. 
Tuloksena nuorekkaampi ja kiinteämpi ilme!

+30 min 180,00 €

Uudistava  Kasvohoitoon voi yhdistää INNOPen-mikroneulauksen. Mikroneulauksella hoidetaan Kasvot 
mm. juonteita, arpia, pigmenttimuutoksia. Kasvot + kaula

+15 min 
+30 min

110,00 € 
130,00 €

Puhdistava  HYDROGEN-lisäkäsittely kuorii ihon pinnan, puhdistaa ihohuokoset sekä poistaa ilman-
saasteita ja pienhiukkasia pintaa syvemmältä. Yhdistettävissä kaikkiin kasvohoitoihin.

+30 min 80,00 €

IHONHOIDON OHJAUS

Kun kaipaat neuvontaa ja ohjausta ihonhoidollisissa asioissa. 15 min 15,00 €

KLASSINEN JALKAHOITO 30 min 40,00 €
60 min 60,00 €

KLASSINEN HIERONTA 30 min 52,00 €
60 min 96,00 €

SOKEROINTI

Sokerointi on hellävarainen karvanpoistomenetelmä, joka jättää ihosi silkinpehmeäksi.
SÄÄRET 30 min 38,00 €
REIDET 30 min 38,00 €
SÄÄRET + REIDET 45 min 62,00 €
KAINALOT 15 min 28,00 €
KÄSIVARRET 20 min 35,00 €
YLÄHUULI TAI KULMAT 10 min 10,00 €
BIKINIRAJA 15 min 28,00 €
BIKINIRAJA laaja 30 min 39,00 €
BRASILIALAINEN (naisille) 45 min 75,00 €

4–5 viikon välein 30 min 45,00 €

KESTOVÄRJÄYKSET

RIPSET + KULMAT*  Sisältää kulmien muotoilun. 30 min 32,00 €
RIPSET* 20 min 20,00 €
KULMAT*  Väri ja muotoilu. 20 min 20,00 €
*Hoidon yhteydessä –20 %
KULMIEN MUOTOILU 10 min 15,00 €
KULMIEN LAMINOINTI  Sisältää kulmien kestovärjäyksen. 60 min 65,00 €
KESTOTAIVUTUS  Sisältää ripsien kestovärjäyksen. 50 min 65,00 €
KESTOTAIVUTUS + KULMIEN LAMINOINTI  Sisältää ripsien ja kulmien kestovärjäyksen. 90 min 120,00 €

EHOSTUKSET

Ehostuksemme tehdään Youngblood-täysmineraali meikkisarjalla, jolla on ainoana kokonaisena meikkisarjana Allergiatunnus Suomessa.
PÄIVÄMEIKKI 35 min 40,00 €

RYHMÄT

Kysy tarjous!

Avoinna ma–pe klo 10–18 tai sopimuksen mukaan. 
Ajanvaraus myös netissä: skybeauty.fi

Sky Beauty Oy
Siltasaarenkatu 1

00530 Helsinki
www.skybeauty.fi

(09) 498 267
050 438 9872
dayspa@skybeauty.fi

 skybeauty.fi

SUOSITUIN

LE GRAND CLASSIQUE     Kaipaako ihosi täydellistä puhdistusta? Tämä monipuolinen ja kokonaisvaltainen 
kasvohoito räätälöidään yksilöllisesti ja se sopii kaikenikäisille. Kasvohoitoon sisältyy mekaaninen ihonpuhdistus.

90 min 98,00 €

KOSTEUT TA

HYDRALESSENCE     Tehokosteuttava kasvohoito joka käy kaikille jotka kaipaavat ihollensa kosteutusta 
ja kirkastusta sekä kevyttä puhdistusta. Kasvohoitoon sisältyy mekaaninen ihonpuhdistus.

60 min 96,00 €

GLOW – HEHKUA

ALPHA VITAL   Tässä kasvohoidossa tehokas hedelmähappokuorinta tasoittaa ihon pintaa, 
samalla syväkosteuttaen ja kirkastaen ihoa. Hoidon jälkeen kasvot on kuin uudestisyntyneet!

60 min 112,00 €

ANTI-AGING

EYE AND LIP PERFECTION  Silmien- ja huultenympärysihon hoito, joka 
madaltaa ryppyjä ja juonteita, poistaa turvotusta ja tummuutta.

45 min 75,00 €

45–55 v. TIME RESIST     Vähentää ryppyjä, ravitsee, kosteuttaa ja tekee ihosta kirkkaamman. 60 min 129,00 €
OPTIMIZER     Kasvonpiirteitä kohottava, kiinteyttävä kasvohoito. 60 min 129,00 €

55+ v. EXCELLENCE CODE     Kokonaisvaltaisesti nuorentava kasvohoito. 60 min 129,00 €

WELLNESS

Rentouttava ECLAT COCOON  Kosteuttava ja rentouttava, lämpimiä kiviä hyödyntävä kasvohoito. 60 min 96,00 €
MAHANA  Polynesialaisten hoitorituaalien inspiroima hoitolahoito, jonka sisältämä kasvohoito
kosteuttaa ja aromaattinen pään, käsien ja jalkojen hieronta energisoi ja rentouttaa.

60 min 96,00 €

IHON ERIT YISONGELMIIN

Puhdistava PURITY TREATMENT  Puhdistava hoito erittäin epäpuhtaalle 
iholle. Hoitoon sisältyy mekaaninen ihonpuhdistus.

60 min 96,00 €

Rauhoittava SENSITIVE  Rauhoittava, korjaava hoito herkälle ja punoittavalle iholle. 60 min 96,00 €

TUTUSTUMISHOITO

ESCALE BEAUTE   Kirkastava ja kosteuttava kauneustauko. 30 min 52,00 €

K A S V O H O I D O T
Jos hoidon valinta tuntuu vaikealta, suosittelemme, että varaat ajan LE GRAND CLASSIQUE -kasvohoitoon. 
Hoitoon tullessasi kosmetologisi analysoi aina ihosi, minkä jälkeen keskustelette toiveistasi ja tavoitteistasi 
– ja valitsette yhdessä sopivimman hoidon.
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AROMA-FUSION

AROMA-FUSION VARTALOKUORINTA 30 min 49,00 €
Valitset kosmetologin esittelemistä neljästä aromaattisesta öljystä mieleisesi tuoksun, haluamasi vaikutuksen  
ja käytettävän kuorinta-aineen.
AROMA-FUSION HIERONTA 30 min 52,00 €
Valitset mieleisesi hieronnan kosmetologin esittelemistä vaihtoehdosta: Kuona-aineita poistava AROMA-LUXE, 
virkistävä ja energisoiva AROMA-ENERGY, kiinteyttävä ja muotoileva AROMA-SCULPTANT tai täydellisesti  
rentouttava AROMA-RELAX.

60 min
90 min

96,00 €
129,00 €

AROMA STONE 90 min 129,00 €
Täydellisesti rentouttava, kokonaisvaltainen kuumakivihieronta kasvoille ja vartalolle.

ERIKOISHOIDOT KOKO VARTALOLLE

Kosteuttava HYDRALESSENCE BODY  Pitkävaikutteinen, syväkosteuttava kokovartalohoito. 60 min 96,00 €
Hoikentava PHYTO-MINCEUR  Nesteitä ja kuona-aineita poistava aromaattinen kokovartalohoito. 60 min 96,00 €

V A R TA L O H O I D O T

HOITOKOKONAISUUDET

SKY BEAUTY RELAX  80 min 95,00 €
Käsien ja jalkojen hemmotteluhetki. Hoito sisältää käsien ja jalkojen ihonhoidon sekä rentouttavan hieronnan.
SKY BEAUTY FULL RELAX 80 min 139,00 €
Mielen ja kehon täydellinen rentoutushetki. Hoito sisältää niskan, hartioiden ja selän hieronnan, kosteuttavan 
kasvohoidon sekä aromaattisen pään, käsien ja jalkojen hieronnan.

HIERONNAT

NISKA-SELKÄ-HIERONTA  20 min 37,00 €
Rentouttava hieronta jossa käsitellään niskan, hartioiden ja selän alueet.
SKY BEAUTY -PÄÄNHIERONTA 30 min 46,00 €
Poistaa lihasjännitystä pään, niskan ja hartioiden alueelta. Täydellinen hoito stressaantuneelle mielelle ja
jännittyneille niskahartia lihaksille.

K ÄSIHOIDOT

SPA-MANIKYYRI  Sisältää kynsien siistimisen, lakkauksen, kuorinnan ja hieronnan. 45 min 46,00 €
PIKAMANIKYYRI  Sisältää kynsien leikkauksen ja muotoilun sekä kuorinnan tai lakkauksen. 20 min 29,00 €
SHELLAC-MANIKYYRI  Kestävä, kiiltävä kynsien kestolakkaus 14 päiväksi. 35 min 45,00 €
SHELLAC-MANIKYYRI ranskalaisella lakkauksella. 45 min 55,00 €
SHELLAC-POISTO 15 min 17,00 €

LUX-PEDIKYYRI  75 min 70,00 €
Hemmotteleva jalkahoito nautiskelijalle. Sisältää jalkakylvyn, kuorinnan, kovettumien poiston, kynsien hoidon, 
lakkauksen ja rentouttavan jalkahieronnan lämpimillä kivillä.
SPA-PEDIKYYRI 60 min 60,00 €
Hellivä jalkahoito, joka sisältää jalkakylvyn, kovettumien poiston, kynsien hoidon, lakkauksen ja hoitovoiteen levityksen.
PIKAPEDIKYYRI 30 min 40,00 €
Sisältää jalkakylvyn, kynsien hoidon, kuorinnan tai lakkauksen sekä hoitovoiteen levityksen.
SHELLAC-LAKKAUS varpaankynsiin. Sisältää kylvetyksen, sekä kynsien ja kynsinauhojen hoidon. 45 min 60,00 €
Pedikyyrien yhteydessä –20 %
SHELLAC-POISTO 15 min 17,00 €


