Kauneus studio Nikol
KASVOHOIDOT
Ultraäänipuhdistus 1t ........................................................................ 50€
(sis.alkupuhdistus, ihonpuhdistus ultraäänilaitteella, tarvittaessa
mekaaninen puhdistus ,kasvonaamio ihotyypin ja iän mukainen,
loppuvoitelu)
Nuoren ihonpuhdistus (alle 18v.) 1t ................................................. 40€
(sis. alkupuhdistus, kuorinta, mekaaninen ihonpuhdistus, naamio)

CLINICARE TEHOHOIDOT
EGF PURE KASVOHOITO 1t.......................................................... 50€
Herkemmälle ja rasvainen iholle
(sis.pintapuhdistus, kuorinta, naamio, hoitovoide)
Tutustu tarkemmin
1% hyaluronihapponaamio. Ihoa rauhoittava kasvonaamio on
kehitettyerityisesti poistamaan jännityksiä, elvyttämään ja
kostuttamaan ongelmaihoa. Se Rauhoittaa ihoa tehokkaasti.
Vaikuttavat raaka-aineet; hyaluronihappo ja niasiiniamidi (B3vitamiini) takaavat pitkäaikaisen, rauhoittavan vaikutuksen.
EGF GLOW KASVOHOITO 1t........................................................ 50€
Herkemmälle ja pigmentoituneimmalle iholle
(sis.pintapuhdistus, kuorinta, naamio, hoitovoide)
Tutustu tarkemmin
0,5 % hyaluronihapponaamio. Rauhoittava ja tehokkaasti
hyperpigmentaatiota ja Ryppyjen sekä juonteiden syntyä. Vaikuttavat
raaka-aineet; hyaluronihappo, arbutiini ja
valkoisen mulperin kuoriuute ennaltaehkäise pitkäaikaisesti
ikääntymisen merkkejä.
EGF REFRESH/ TIGHT KASVOHOITO 1t …………………… 50€
Normaalien ja sekaiholle (sis.pintapuhdistus, kuorinta, naamio,
hoitovoide)
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Tutustu tarkemmin
0,5 hyaluronihapponaamio. Rauhoittava, elvyttävä ja kosteuttava
kasvohoito kiinteyttää tehokkaasti ja madaltaa ryppyjä ja juonteita.
Vaikuttavien raaka-aineiden; hyaluronihappon,argirelinen, DMAE:n
ja synteettisten neuropeptidien ansiosta rypyt ja juonteet madaltuvat,
lihakset rentoutuvat ja iho kiinteytyy.
BEAUTY FLASH -TUHKIMOTIPPAHOITO 1t .............................. 70€
1. Puhdista iho CliniCCare Cleansing Foam: in kanssa huolellisesti
2. Levitä 1-4 kertaa (1-2 ml AHA+EGF PEEL-seerumi) kasvoille
käyttäen sivellintä.
3. Poistettuasi PEEL seerumin, levitä kasvoille GLINICCARE
IHONHOITO NAAMIO, joka on sopivin ihotyypille/ iho ongelmaan ja
anna vaikutta n.20 min.
4. Toista 1-2 kertaa viikossa kuorinta tai kerran kuukaudessa muiden
hoitojen yhteydessä ylläpitävänä hoitona.
AHA+ EGF PEEL antaa ns. “lounastauko” mesoterapia fyysisen ihon
stimuloinnin ilman infektioita ja näkyvää ihon hoitona.
KEMIALLINEN KUORINTA PRX -T33 1t ..................................... 80€
(sis.alkupuhdistus, happokäsittely, loppuvoitelu)
Tutustu tarkemmin
PRX-T33 on ainutlaatuinen italialainen CE-sertifioitu
ihonhoitomenetelmä, joka on patentoitu 10 vuoden kliinisten
tutkimusten jälkeen. Tämä innovatiivinen teknologia elvyttää ihoa
ilman pistoshoitoja, ei vahingoita ihon pintaa eikä vaadi
toipumisaikaa. Hoito parantaa välittömästi ihon esteettisiä virheitä ja
syväkosteuttaa ihoa. PRX-T33 sisältää 33% TCA-happoa, laimeaa
vetyperoksidiliuosta sekä 5% Kojihappoa. Tämä ainutlaatuinen sekoite
antaa mahdollisuuden vaikuttaa vain dermiksessä, jolloin ihon
pintakerros (epiteeli) säilyy vaurioittamattomana. TCA-happoa on
käytetty jo vuodesta 1926 ja on tutkittu paljon. Sen tehtävät ovat tuhota
vaurioituneet ihosolut sekä stimuloida solunjakautumista ihon
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tyvikerroksessa. Kojihappo on antioksidantti, joka vähsynteesiä, jonka
ansiosta ihon väri kirkastuu ja vaalenee (myös pigmenttimuutokset).
PRX-T33:n hyödyt:
Erittäin turvallinen käytössä
Voi käyttää ympäri vuoden
Monipuolisesti hoitaa ihoa ja erilaisia iho-ongelmia
Kivuton toimenpide
Voi käyttää myös muiden kosmetologisten hoitojen rinnalla, jopa
samalla hoitokäynnillä
Kenelle tuote sopii?
Kaikenikäisille naisille ja miehille- Ihon vanhenemisen ehkäisy
(biorevitalisaatio ilman pistoshoitoa)
Post-akne ja sisäänpäin painuneet arvet
Hyperpigmentaatio
Raskausarvet

MESOTERAPIAHOIDOT
Mesoterapia 1t ..............................................................................
80€
(sis.alkupuhdistus, puudutus, loppuvoitelu )
Tutustu tarkemmin
Mesoterapia vaikuttaa ihoon kahdella tavalla. Hoito stimuloi ihon
fibroblasteja kollageenin uusiotuotantoon, jolloin iho kiinteytyy
sisältäpäin. Toiseksi ihoon viedyt aktiiviaineet pääsevät
toimenpiteen ansiosta juuri sinne, missä niitä tarvitaan.
Mesoterapian avulla hoidetaan monenlaisia iho-ongelmia. Hoito sopii
kaikenikäisille ihmisille ja jokaiselle ihotyypille. Toimenpide sopii niin
kasvojen kuin vartalonkin kaunistamiseen.
Mesoterapia toimii parhaiten sarjahoitona. Sarjahoidossa toimenpide
tehdään kolme kertaa 1–3 viikon välein. Hoitotulosten ylläpitoon
riittää yksi mesoterapiakäsittely aina vuodenajan vaihtuessa.
MESOLANGAT 1t ............................................................... alk. 12€/kpl
( hinta riippuu lankojen koosta ja paksuudesta )
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Tutustu tarkemmin
Mesolangat ovat polydioksanonista (PDO) valmistettuja, kestäviä
lankoja. Polydioksanoni on turvallinen materiaali, ja sitä käytetään
mm. kirurgisissa toimenpiteissä haavojen sulkemiseen.
Mesolankahoidot sopivat ihon jälleenrakentamiseen ja elvyttämiseen
eli biorevitalisointiin.
Nk. erikoislangat sopivat myös laskeutuneiden piirteiden maltilliseen
kohottamiseen.
NEULATON MESOTERAPIA 1t ..................................................... 60€
(sis.alkupuhdistus, zeurami ihontyyppi mukaan, loppuvoitelu)
Neulaton mesoterapia on ihanteellinen hoitomuoto kasvoille ja
vartalolle. Se antaa erinomaiset tulokset ilman kipua, mustelmia tai
turvotusta ja mikä tärkeintä, ilman infektioriskiä.
Hoidossa solukalvot tehdään läpäisevämmiksi ja tehoaineet
kuljetetaan tehokkaasti syvälle ihon kudoksiin. Sähköiset pulssiaallot
avaavat solukalvoon hetkellisesti kanavia, joilla tehoaineet pääsevät
ihon eri kerrosten läpi ilman että ihoon tarvitsee tehdä reikiä.
Eri tehoaineiden avulla voidaan vaikuttaa miltei kaikkiin ihon
ongelmiin. Esimerkiksi ryppyihin, juonteisiin sekä väsyneeseen ihoon.
Nobelilla palkittu innovaatio tarjoaa turvallisen ja hygieenisen
vaihtoehdon neulalliselle mesoterapialle.
Hoito voidaan tehdä yksittäisenä hoitona tai muiden hoitojen
yhteydessä sekä 4-6 hoitokerran sarjana, jolloin hoitoväli on
suositusten mukaan 1-2 viikkoa.

BIOREVITALISAATIO
BIOREVITALISAATIO 1t ...................................................... alk.150€
(sis.alkupuhdistus, puudutus, loppuvoitelu)
Tutustu tarkemmin
Ihoa elvyttävä ja syväkosteuttava hoito. Biorevitalisaatio on tehokas
hyaluronihappohoito ihon ikääntymistä vastaan. Menetelmä sopii
kaikille ihotyypeille. Iho sisältää luonnostaan hyaluronihappoa, jonka
tuotanto kuitenkin ikääntyessä vähenee. Hyaluronin vähentymisestä
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kertovat mm. veltostunut iho ja rypyt. Biorevitalisaatiohoidossa ihoon
(dermis) laitetaan injektiomenetelmällä hyaluronihappoa käyttäen
hyvin ohutta ja lyhyttä neulaa. Tuloksena on luonnollinen, kaunis ja
nuorekkaampi iho.

TÄYTEAINEET
TÄYTEAINEET 1,0ml ............................................................ alk.180€
(Sis.alkupuhdistus, puudutus, täyteaineen laitto, loppuvoitelu)
Tutustu tarkemmin
Täyteainehoidossa käytetään hyaluronihappoa (HA) sisältäviä
täyteaineita. Hyaluronihappoa on ihossa luonnostaan, mutta
ikääntymisen myötä sen tuotanto elimistössä heikkenee.
Seurauksena on se, että ihoon tulee näkyviin vanhenemisen merkkejä
mm. Ihon veltostumista ja ryppyjä.
Hyaluronihappo sitoo vettä, ja siten kosteuttaa ihoa ja lisää ihon
tilavuutta. Se täyttää ihon menetetyn tilavuuden. HA parantaa ihon
kosteustasapainoa, sävyä, elastisuutta sekä pehmeyttä.
Aine poistuu vähitellen normaalina hajoamistuotteina, joten kyseessä
ei ole pysyvä vaikutus.
Täyteainehoito on turvallinen ja tehokas tapa saada iho nuoremman
näköiseksi.
Täyteainehoito sopii ryppyjen häivyttämiseen ja kasvojen
muokkaukseen. Tulokset näkyvät jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen.
Lopputulos on luonnollisen näköinen.
ryppyjen ja juonteiden silottaminen (jopa syvien)
otsarypyt
ilmejuonteet
silmänympärysrypyt
suupielten rypyt
ylähuulen rypyt
huulten muotoilu ja täyteläistäminen
poskipäitten kohotus
nasolabiaalipoimut
kasvojen muokkaus
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UUTUS!
HUULIEN TÄYTTÖ 1t ................................................................... 200€
Tutustu tarkemmin
Huulten täyttö ja muotoilu tehdään lähes aina
hyaluronihappopohjaisella täyteaineella.
Toimenpiteessä täyteainetta injisoidaan suunnitellusti huuliin tai
huulirajaan. Huulten tilavuus kasvaa, huuliraja korostuu ja
mahdollinen epäsymmetria korjaantuu.
Paljonko täyteainetta tarvitaan ja paljonko huulien täyteainehoito
maksaa?
Hoidon hinta määräytyy käytettävän täyteaineen sekä täyteaineen
määrän mukaan. Yksi ruisku sisältää valmisteesta riippuen 0,55-1,25
ml täyteainetta. Käytettävään täyteaineen määrään vaikuttavat
hoidettava alue, toivottu lopputulos sekä asiakkaan ikä.

