J

A
—

SAUNAHOIDOI

,(nutittatcaIj

1’)

Voit vaLita saunan yhteyteen hemmoifelevia hottoja.
Esimerkiksi turvesauna kithdytt
aineenvaihduntaa, otstaa tehokkaasti kuona
aineita seka rentouttaa.
Lue tis saunaestffeest

•

120 min.

90 min

60 min

45 min.

30 min.

20€

35€

80€

60€

50€

40€
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Ktnesioteippaus

50€ Ihtö. sisttä myös
tuLostetun ohjeen

HIERONTA

Henkilökohtainen Liikunta!
venyttetyohjeLma

12€/hlö + tttkuntasali Votkan
tilavuokra 48€/2h
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Ohjatut venyttelyl]
ktertoharjotttetut ryhmitte

-ww.metsakartano.com

%bbb.
Vhdtstele oma paketti hoitava I.iko imasta
I.öytyvist hoidoista rakkaast, Vstäväsi tai
vaikka tökavertst kanssa.
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Spa hoidot, kosmetotogi.n hotdot,
h[eronnat seka kestortpset
Metsä karta noita

Rautavaaran Koti ja
Kauneus

0400 513 058

METSÄ

XÄRTÄNC
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Rautavaaran Koti ja Kauneus tarjoaa
monipuotisen vatikoiman kasvohoitoja, käsi-ja
jatkahoitaja, hierontoja sekä muita
hemottetevia hoitokokonaisuuksia.
Montpuottsesta vattkotmasta töytyy
vathtoehtoja mvos pareitte tat koko perheelLe
sekä ryhmiLLe Raatatoimme hottopaketLn
hatutessast srnun/ryhmast tarpeiden mukaan
Varaathan aikasi hyvissä ajoin ennakkoon
saadaksest hatuamasi hoidot. Saavumme
tekemään hoitoja, kun varauksia on vähintään
2kpt. Ryhmitte teemme hoitopaketit erikseen.
Esittessä otevat hoWot teemme
Metsäkartanotta. Kivijatkahoitotamme sijaitsee
Rautavaaratta, Hankamäentte 12:sta, stettä
vattkoimissa myös suotahuone sekä
ihonhoitotuotteita kotikäyttöön.
Kysy tisää puhettmitse 0400 513 058
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Kosmetotogi Satu Smura
Koututetu hteroja/kuntosattohjaaja Jant
Ropponen
KosmetotogiJkestortpset Jaana Keikkonen
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Aromaterapia: kevyt rentouttava atomaattisitta
ötjyittä tehtävä hieronta koko vartatotte, llmin.
75€
Hot Stone-Kuumakivihieronta: Tehokas ja tempeä
rentouttava sekä tämmittävä hieronta koko
vartatotte, 9Omin. 88€
Paraflinihoito käsitte/jal.kateritte: syväkasteuttaa,
ravi.tsee, rentouttaa, [Levittää kLpuja. 3Omin. 35€
Suktaavartatohoito: vartaton kuivaharjaus, kevØ
rauhattisin tiikkein tehtävä hieronta tämpimättä
suktaaötjyttä. 90min. 88€
Täydettinen jatkahoito: kytpy,kovettumten poisto1
kynsien + kynsinauhojen hoito1 kuorinta, kevyt
hieronta. 6ømin. 62€
Rentouttava ja heteyttävä
kasvohoito:atkupuhdistus, kuorinta, naamio,
hieronta, seerumi, hoitovoide 6lmin. 65€
Pikakaunistus kasvoitte: atkupuhdistus, tehokas
kuorinta, seerumi, hoitovoide I0min 43€
Ripsien ja kutmien kestovärjäys +muotoitu 30€
Manikwri: kuorinta, kynsien ja kynsinauhojen
hoito ÷ hoitoö[jy, kevyt hieronta, 45min. 45€
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Hottopaketti kahdette: hemmottetukasvohoidot ja
paraftinihoidot jatoitte/käsitte, 75min.185€

Hemmotetupäivä kahdeLLe: täydettiset jatkahoidot
ja kasvohoidot. l2Qmin. yhteishinta 239€

HÄÄPAKEflT

Hääparin hoitopaketti: suthasette kLassinen 60’
hieronta, morsiammette täydettinen kasvohoito.
Elmin. 95€

Morsiuspaketti 1: Hoitopakettiin kuuLuu kaikki
oteettinen, mitä morsian kaipaa ennen tutevaa
suurta päivää. Kasvohoito, jatkahoito, manikyyri,
kestoripset. Huom. ripset tehtävä 2pv ennen häitä.
255€

Morsiuspaketti 2: Ihotyypin mukainen kasvohoito +
kestoripset 160€

SuLhasen paketti: jatkahoito 3lmin+ kasvohoito
3OmLn, Llmin. 65€

Hääpäivän paketti morsiamette: Häämeikki +
hääkampaus. sisättää koemeikin ja kampauksen.
290€
Hääpäivän paketti suthasette: kampaus ja parran
muotoitu 40€

JUHLIEN JALKEEN

Suthasette Lihaskireyksiä poistava 60 min.
hieronta, morstammette suktaahieronta. Blmin.
110€

Kevyet jaLat hoitopaketti ketvdettiset
jatkahoidot Blmin. }2J

