Vartalohoidot
Linna spa aromahieronta 60 min/86 €
o
o

Kokovartalohieronta, jossa käytettään yksilöllisesti valittua korkealaatuista aromaattista öljyä.
Aromaattinen öljysekoitus ja hieronta hyväilevät aisteja ja kehoa, lisäten tasapanoa ja hyvää oloa.

Linna spa kuumakivihieronta 60 min/90 min 90 €/120 €
o
o

Kuumilla laavakivillä ja hoitoöljyllä tehtävä hieronta, joka syvärentouttaa ja laukaisee lihasjännityksiä.
Hoito tehostaa aineenvaihduntaa ja verenkiertoa, ja se on erittäin rentouttava sekä energiaa antava kokemus.

Linna spa klassinen hieronta 45 min/60 min 56 €/74 €
o

Yksilöllisesti räätälöity hieronta, jossa erilaisin hierontaottein poistetaan lihasjännityksiä ja rentoutetaan lihaksia.

Linna spa vartalokuorinta 60 min/86 €
o
o

Vartalokäsittely ja hieronta, jossa käytetään luonnonmukaista hoitoöljyä ja pehmeää pH-mineraalijauhetta.
Hoito tasapainottaa ihon pH-arvoa ja poistaa siitä kuolleen ihosolukon. Ihosta tulee sametinpehmeä.

Linna spa stressiniska-hartia hieronta 40 min/56 €
o

Hoidossa käsitellään niskan ja hartian aluetta tehokkain painalluksin ja hierontaottein

Kasvohoidot
Syväpuhdistava kasvohoito n. 90 min/ 90 €
o
o

Hoito syväpuhdistaa , kirkastaa ja elävöittää ihoa.
Sisältää alkupuhdistus, kuorinta ja haude, mekaaninen puhdistus, hieronta, naamio

Balance kasvohoito n. 60 min/ 87 €
o
o

Ihoa tasapainottava hoito, jossa tuotteet valitaan asiakkaan ihotyypin ja yksilöllisen tarpeen mukaan.
Sisältää alkupuhdistus, kuorinta ja haude, hieronta, naamio, käsien kevyt hieronta ja kuorinta

Fresh-Up kasvohoito n. 45 min/ 60 €
o
o

Ihoa kirkastava kuorintahoito, joka tekee ihosta raikkaan ja heleän.
Sisältää alkupuhdistus, kuorinta , hoitoampulli ja naamio

Miehen kasvohoito n. 60 min/ 86 €
o
o

Hoidossa paneudutaan miehen ihon ongelmiin.
Sisältää alkupuhdistus, kuorinta, rentouttava hieronta, naamio

Green Luxury -luomukasvohoidot. Koe puhdas luomunautinto ihollasi!
Joy for Life – kasvohoito

o
o

On vitamiini-coctail iholle, hoito kosteuttaa, heleyttää ja luo raikkaan energisen ihon.
Siältää puhdistus, kuorinta, hieronta aromaöljyllä (kasvot, dekoltee, käsivarret, kädet, jalkaterät) sekä naamio,
joka sekoitetaan asiakkaan ihon yksilölliset tarpeet huomioon ottaen n. 90 min/ 110 €

Detox-kasvohoito
o
o

Nestekiertoa aktivoiva ja kuona-aineita poistava detox- kasvohoito. Hoito puhdistaa ihon syvätehoisesti tehden
siitä kirkkaan, heleän ja napakan. Sopii kaikille ihotyypeille
Sisältää puhdistus, kasvojen kuorinta, hieronta, yksilöllinen naamio sekä spa-jalkahieronta n. 90min/120 €

Lifting spa-kasvohoito
o
o

Ylellisen hemmotteleva anti- aging hoitonautinto kasvoille, jaloille ja käsille. Hoito kiinteyttää ihoa, madaltaa
ryppyjä ja juonteita.
Hoidossa käytetään mm. tuoreen aloe vera lehden geeliä, sen antama kosteus ja ravinteet näkyvät ja tuntuvat
heti iholla. n. 2 h /180 €

Beautiful eyes-silmänympäryshoito
o
o

Elävöittävä hieronta yhdistettynä ainutlaatuiseen Lifting -naamioon. Poistaa nesteitä ja silottaa herkkää
silmänympärysihoa.
Hoito madaltaa ryppyjä, vähentää turvotusta ja ennaltaehkäisee ryppyjen ja silmäpussien muodostusta 30 min/
50 €

Spa käsihoito 60 min/60 €
o

Käsien kuorintahoito, kynsien ja kynsinauhojen siistiminen, hieronta ja hoitolakkaus

Meikkaus
o
o
o

Päiväehostus
40 min/45 €
Juhlameikki 60 min/55 €
Häämeikki, sisästää koemeikki/80 €

Spa hoitojen yhteydessä
o
o
o

Kestoväri ripset
20 €
Kestoväri kulmat
20 €
Sisältää kulmien siistiminen

Jalkahoidot
Spa jalkahoito 60 min/76 €
o

Puhdistava pH-jalkakylpy, kynsien ja kynsinauhojen siistiminen ja kovettumien poisto, jalkojen hieronta ja
hoitovoide.

Luxus spa jalkahoito 80 min/89 €
o

Ylellinen aroma- jalkakylpy (rauhoittava tai virkistävä), kynsien ja kynsinauhojen siistiminen ja kovettumien
poisto. Virkistävä pitkä jalkahieronta ja kuorinta, hoitovoide.

Hemmottelevat hoitopaketit
LINNAN LUMOUS
o

Suo aikaa itsellesi, rentoudu ja nauti täydellisen hemmottelevasta hoitokokonaisuudesta kasvoille, käsille ja
jaloille. sis. ihotyypin mukaan räätälöity Green Luxury –kasvohoito, luxus spa jalkahoito ja spa käsihoito n. 3
h/240€

RUUSUN TAIKAA
o

Ylellisen hemmotteleva hoitokäsittely kasvoille ja jaloille. Koe ruusun tasapainottavan harmonisoiva vaikutus ja
ammenna ravinteikasta kosteutta aloe verasta. sis. ihotyypin mukaan räätälöity Green Luxury kasvohoito sekä
ruusuaroma spa-jalkahoito (kylpy tai hauteet) lakkauksella. 1,5 h/150 € tai 2 h/180 €

LINNAN NEITO
o

Aisteja hyväilevää rentoutusta keholle ja mielelle, kauneutta ja raikkautta kasvoille. sis. aromaattinen
kokovartalohieronta ja kasvohoito ihotyypin mukaan sekä käsien hoitava kuorinta 2 h/170 h

REIPAS RITARI
o

Energiaa antava hoitopaketti miehelle sis. kokovartalohieronta virkistävällä aromaöljyllä sekä jalkojen ja
säärien tehohieronta ja kuorinta 1,15 h/ 110€

RENTO RITARI
o

Rentouttava hoitopaketti miehelle, sis. Linna spa kuumakivihieronta ja kasvohoito 2h/170 €

