
OULAISTEN APTEEKKI PALVELEE

Kasvohoidot tehdään pääsääntöisesti ranskalaisen 
Avène-dermokosmetiikan tuotteilla, jotka soveltuvat 
sekä normaalille, että herkälle iholle. Hoidoissa käy-
tettävät tuotteet ja menetelmät valitaan aina yksilöl-
lisesti ihotyypin ja sen hetkisten tarpeiden mukaan. 

Lue lisää»

KASVOHOIDOTKASVOHOIDOT



PIKAKASVOHOITO 45 MIN 
Alkupuhdistus, kuorinta, naamio ja hoitovoide. 45 €

KLASSINEN KASVOHOITO 60MIN
Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys, ihonpuhdistus, kulmien 
siistiminen, rentouttava hieronta, naamio ja hoitovoiteet. 59 €

NUOREN IHON KASVOHOITO 60 MIN
Suunnattu nuoren ihon tarpeisiin.

Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys, ihonpuhdistus, naamio,  
hoitovoide, kotihoito-ohjeet, tuotteiden ohjaus ja valinta.  
Naamion vaikutusaikana niska-hartiaseudun rentouttava  
hieronta. 55 €

MIESTEN KASVOHOITO 60 MIN
Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys, 
ihonpuhdistus, kulmien siistiminen, 
rentouttava hieronta, naamio ja hoi-
tovoiteet. 59 €

ERIKOISKASVOHOITO 75 MIN
Rauhoittava ja kosteuttava kasvohoito kuivalle, herkälle ja 
couperosaiholle.

Alkupuhdistus, kuorinta, kulmien muotoilu, kasvojen sekä 
decolteen alueen rentouttava hieronta, naamio, seerumi ja 
hoitovoiteet. 85 €

ERIKOISKASVOHOITO 90 MIN
Räätälöidään yksilöllisesti.

Alkupuhdistus, laitehoito, kulmien muotoilu, kasvojen sekä 
decolteen rentouttava hieronta, lämmin jalkakylpy, naamio, 
seerumi ja hoitovoiteet. 100 €



TIMANTTIKUORINTA 60 MIN
Poistaa kivuttomasti kuollutta solukkoa ihon pinnalta, jolloin 
ihon sävy kirkastuu. Hoito uudistaa ja kiinteyttää ihoa aktivoi-
malla ihon toimintoja ja vilkastuttamalla mikroverenkiertoa. 
Voidaan hoitaa sarjahoidolla pigmenttivirheitä ja arpeumia.

Alkupuhdistus, kuorinta laitteella, kevyt hieronta, naamio ja 
hoitovoiteet. 49 € 

KEVYT EHOSTUS  
HOIDON YHTEYDESSÄ  10 €

KEVYT EHOSTUS JA OPASTUS 15 €

NUOREN/AKNEIHON YKSILÖLLINEN  
TUOTTEIDEN VALINTA JA OHJAUS 
20 min/10 €

Hinnat 11/2018. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

KESTOVÄRIT:
•   ripsien ja kulmien kestovärjäys  

sis. kulmien muotoilun 45 min/25 € 

•   kulmien kestovärjäys ja muotoilu  
30 min/18 € 
– Hoidon yhteydessä 10 €

•   ripsien kestovärjäys  
30 min/18 € 

•  kulmien muotoilu 20 min/10 €



Pohjolankatu 1, 86300 OULAINEN 
puh. 08 470 477  | 08 470 022 
henkilokunta@oulaistenapteekki.fi 

OULAISTEN  
APTEEKKI

Varaa aika itsellesi tai anna lahjaksi!

Ajan kasvohoitoihin voit varata  
paikan päällä apteekissa, puhelimitse: 

08 470 022
tai kotisivuiltamme sähköisen  
ajanvarausjärjestelmän kautta 

www.oulaistenapteekki.fi

Hoidon yhteydessä ostetuista  
kasvohoitotuotteista 

10% alennus!

Mahdolliset ajanvarausmuutokset ja -peruutukset on tehtävä 
viimeistään 24h ennen varattua aikaa. Peruuttamattomasta 

hoito-ajasta veloitamme 50% hoidon hinnasta.


