Hinnasto

TERVETULOA HEMMOTELTAVAKSI
Day Spa Sun tarjoaa hoitavia ja rentouttavia hemmotteluhetkiä Kalajoen Hiekkasärkkien matkailualueen
sydämessä, Kylpylä SaniFanissa. Hoitovalikoimastamme löydät muun muassa hierontoja, kasvo-, käsija jalkahoitoja.

Lämpimästi tervetuloa!

Lue lisää palveluistamme osoitteessa
www.dayspasun.fi.

Varaukset ja tiedustelut
onlinekaupasta 24/7 osoitteessa www.dayspasun.fi
Ò 0440 555 670
 info@dayspasun.fi
Löydät meidät osoitteesta
Kylpylä SaniFani, Jukupolku 3, 85100 Kalajoki

Huomioithan seuraavat asiat vieraillessasi meillä:
Suosittelemme varauksen tekemistä hyvissä ajoin
ennakkoon. Varsinkin viikonlopun ja lomakausien
varauskalenteri täyttyy nopeasti.
Kerrothan meille jo varausvaiheessa, mikäli sinulla
on jokin pitkäaikaissairaus, lääkitys, allergia tai olet
raskaana. Näin varmistamme hoidon soveltuvuuden
sinulle.
Saavuthan paikalle hyvissä ajoin, viimeistään 5
minuuttia ennen ajanvarauksen alkua. Voit odottaa
omaa aikaasi hoitolamme aulassa, kutsumme sinut
hoitohetkeen etunimelläsi.
Laitathan puhelimesi äänettömälle jo odotustilanteessa.
Mikäli myöhästyt, se verottaa hoitoaikaasi. Myöhästymisen takia käyttämättä jääneen palvelun hintaa
emme valitettavasti voi hyvittää.
Jotta voimme tehdä hoitotilanteesta mahdollisimman mukavan, ilmoitathan hoitajalle toiveistasi ja
tuntemuksistasi heti hoidon alussa ja sen kuluessa:
• Onko sinulla erityistoiveita hoidon suhteen?
• Oletko kipuherkkä?
• Onko sinulla kylmä, kuuma?
• Onko olosi muutoin mukava?
Hoidon aikana toivomme sinun rentoutuvan ja nauttivan hetkestä. Tämän varmistamiseksi hoitaja:
• Käy läpi hoidon eri vaiheet heti aloitustilanteessa.
• Ei välttämättä keskustele kanssasi, vaan antaa
sinun rentoutua. Voit kuitenkin milloin tahansa
kertoa hoitajalle tuntemuksistasi tai muuten vain
rupatella. Valinta on sinun.
• Hoidon aikana hoitohuoneessa soi rauhallinen
taustamusiikki. Halutessasi musiikki voidaan 		
sammuttaa.
Kuulemme mielellämme palautteesi hoidon jälkeen!
Muita huomioitavia asioita:
Hoitoaika sisältää myös maksutapahtuman
myymälässä.
Ethän saavu hoitoihin alkoholin vaikutuksen alaisena.

PERUUTUSEHDOT
Peruutukset veloituksetta viimeistään 1 vrk ennen
varauksen alkua. Saman päivän aikana tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % hinnasta. Saapumatta
jätettäessä veloitamme täyden hinnan.

HIERONNAT
Niska-hartiahieronta 30 min

39 €

Perushieronta niska-hartia-alueelle.

Stressiniskahieronta 45 min

55 €

Tehokas niska-hartia-hieronta, joka avaa jännityksiä.

Puolihieronta 60 min

65 €

Perushieronta, jossa voit itse valita käsiteltävän
alueen, kuten niska-hartia ja selkä.

Kokohieronta 80 min

89 €

Kokonaisvaltainen käsittely koko kehon lihaksille.

Kokohieronta 110 min

129 €

Kokonaisvaltainen käsittely koko kehon lihaksille.

Intialainen päähieronta 30 min

39 €

Vanha intialainen hoitomuoto. Hoito aloitetaan lapaja hartia-alueen käsittelyllä, josta jatketaan pään
alueen tehokkaaseen käsittelyyn. Hoito toteutetaan
istuen, ilman öljyä.

Jalkojen hieronta 30 min

39 €

Hoitohetkeen sisältyy jalkakylpy, kuorinta sekä jalkaterien hieronta polviin asti. Rauhoittaa ja pehmittää
väsyneitä jalkoja.

Mammahieronta 30 min

39 €

Äitiyshieronnassa yhdistyvät hierontatekniikat, jotka
auttavat lievittämään jännitteitä sekä raskauden aikana että sen jälkeen.

VARTALOHOIDOT
Aromaattinen hieronta 60 min

69 €

Tuoksut ja kosketuksen yhdistävä hoito. Tuoksuvilla luonnon aromaöljyillä annettu koko kehon kevyt
hieronta rentouttaa ja helpottaa erilaisia oireita. Ei
raskaana oleville.

Lämmin suklaahieronta 60 min

69 €

Puolivartalolle ihana pikarentoutus ja hemmotteluhoito. Lämmin suklaaöljy, suloinen suklaan tuoksu ja
stimuloivat liikkeet rauhoittavat sekä tuottavat ainutlaatuisen kokemuksen.

Kuumakivihieronta 60 min

69 €

Kuumakivihieronta on elämys, hemmotteluhoito varpaista kasvoihin, hetki luksusta. Aistien herkistymistä
ja antautumista hellittäväksi. Vaikuttavina elementteinä ovat kosketus, lämpö, öljy ja kivien paino.

Hunajainen vartalohoito 90 min

119 €

Pehmentävä ja tehokosteuttava hunajainen vartalohoito sopii kaikille ihotyypeille. Hoito sisältää ihoa
pehmentävän kokovartalokuorinnan hunajaisella
sokerikuorinnalla, rentouttavan hemmotteluhieronnan koko vartalolle, tehokosteuttavan ja ihoa ravitsevan vartalokääreen. Lopuksi iholle levitetään vielä
vartalovoide. Hoito on todellinen hemmotteluhoito,
joka lisää kehon ja mielen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja rentoutusta.

KASVOHOIDOT
Kasvohoidoissa valitaan aina juuri Sinun ihollesi soveltuvat hoitotuotteet.

Kasvojen virkistys 30 min

54 €

Hoitohetkeen sisältyy kasvojen alkupuhdistus, kuorinta, tehotipat, naamio ja loppuvoide.

Kasvojen kaunistus 60 min

74 €

Hoitohetkeen sisältyy kasvojen alkupuhdistus,
kuorinta, rentouttava hieronta, tehotipat, naamio ja
loppuvoide. Hieronnan sijaan voit valita mekaanisen
ihonpuhdistuksen.

Kasvojen uudistus 90 min

94 €

Hoitohetkeen sisältyy kasvojen alkupuhdistus, kuorinta, mekaaninen ihonpuhdistus, rentouttava hieronta, tehotipat, naamio ja loppuvoide.

Kasvojen kiinteytys 60 min

94 €

Erikoiskasvohoito aikuiselle naiselle hoitaen myös
ikääntymisen merkkejä. Hoitohetkeen sisältyy kasvojen alkupuhdistus, kuorinta, rentouttava hieronta,
erikoiskasvonaamio, seerumit ja loppuvoide.

Tosimiehen kasvohoito 45 min

64 €

Hoitohetkeen sisältyy kasvojen alkupuhdistus, kuorinta, rentouttava hieronta, naamio ja loppuvoide.

KAUNEUSPALVELUT
Ripsien tai kulmien värjäys

25 €

Sisältää kulmien siistimisen.
Kasvohoidon yhteydessä 20 €.

Ripsien ja kulmien värjäys

35 €

Sisältää kulmien siistimisen.
Kasvohoidon yhteydessä 25 €.

Ripsien kestotaivutus ja värjäys 70 min

70 €

Taivutus pysyy ripsissä noin 4-6 viikkoa.

SOKEROINNIT
Sokeroinnit teemme Alexandrian tuotteilla.

Huulet

10 €

Kasvojen alueella

20 €

Kainalot tai bikiniraja

36 €

Sääret tai käsivarret

48 €

Sääret ja reidet

75 €

Sääret, reidet ja bikiniraja

80 €

LAITEHOIDOT KASVOILLE
Timanttikuorinta 45 min

79 €

Hoitohetkeen sisältyy alkupuhdistus, timanttikuorinta,
naamio, tehoseerumi ja loppuvoide. Timanttikuorinta
on tehokas, ihoa uudistava, kirkastava ja puhdistava erikoiskasvohoito, jonka avulla voidaan vaikuttaa
moniin erilaisiin iho-ongelmiin kuten pigmenttiläiskiin,
pintaryppyihin, laajentuneisiin huokosiin ja pinnallisiin
aknearpiin. Hoito soveltuu hyvin myös miehille sekä
nuorelle iholle.

Ultraäänikasvohoito 60 min

79 €

Hoitohetkeen sisältyy alkupuhdistus, ultraäänilaitteella tehtävä kuorinta ja hoitavien tehoaineiden imeytys, naamio ja loppuvoide. Ultraäänellä suoritettava
kasvohoito on tehokas ja hellävarainen syväpuhdistus
kaikille ihotyypeille, elvyttäen ja kirkastaen ihoa.

Dual Injector kiinteytyshoito 60 min

109 €

Hoitohetkeen sisältyy alkupuhdistus, erikoiskuorinta
Dual Injector - laitteella imeyttäen ihoon tehoaineita
sekä loppuvoide. Dual Injector - laite mahdollistaa
tehoaineiden imeyttämisen ihokudokseen ilman ihon
pinnan rikkomista neuloilla tai veitsellä. Hoito kiinteyttää ja kohottaa ihoa radioaaltojen ja elektroporaation
ainutlaatuisella kaksoisvaikutuksella. RF-hoito perustuu energiaan, joka lämmittää ihon kaikkia kerroksia
lisäten kollageenin muodostumista.

KÄSIHOIDOT
Manikyyri 30 min

39 €

Hoitohetkeen sisältyy käsikylpy, kynsien siistiminen,
kynsinauhojen hoito ja loppuvoide.

Käsihoito 50 min

59 €

Hoitohetkeen sisältyy käsikylpy, kynsien siistiminen,
kuorinta, kynsinauhojen hoito, hieronta ja loppuvoide.

Geelilakkaus (uudet) 45 min

49 €

Kestävä UV-valokovetteinen lakkaus, joka kestää
jopa 3 viikkoa. Ei sisällä vanhan geelilakan poistoa.

Geelilakkaus (huolto) 60 min

59 €

Sisältää edellisten geelilakkausten poiston ja uuden
lakkauksen.

JALKAHOIDOT
Pedikyyri 30 min

39 €

Hoitohetkeen sisältyy jalkakylpy, kuorinta, kynsien
leikkaus ja ohennus, kynsinauhojen hoito sekä loppuvoide.

Jalkahoito 60 min

69 €

Hoitohetkeen sisältyy jalkakylpy, kovettumien poisto,
kynsien leikkaus ja ohennus, kynsinauhojen hoito,
hieronta ja loppuvoide.

Varpaankynsien geelilakkaus (uudet)
60 min

59 €

Kestävä UV-valokovetteinen lakkaus, joka kestää
jopa 3 viikkoa. Ei sisällä vanhan geelilakan poistoa.

Varpaankynsien geelilakkaus (huolto)
70 min

69 €

Sisältää edellisten geelilakkausten poiston ja uuden
lakkauksen.

LISÄPALVELUT KÄSI- JA
JALKAHOITOIHIN
Kynsien lakkaus +10 min

10 €

Geelilakkaus +20 min

30 €

Parafiinihoito käsille tai jaloille +10 min

25 €

HOITOPAKETIT
Aikalisä naiselle tai miehelle 60 min

74 €

Hoitohetkeen sisältyy niska-hartiahieronta ja virkistävä
kasvohoito ihotyypin mukaisilla tuotteilla.

Spa Hour 60 min

74 €

Hoitohetkeen sisältyy niska-hartiahieronta ja hemmotteluhoito jaloille: jalkakylpy, kuorinta ja jalkojen
hieronta polviin saakka. Rauhoittaa ja pehmittää
väsyneitä jalkoja.

Spa Moment 180 min

199 €

Kokonaisvaltaiseen hoitohetkeen sisältyy:
• Kasvohoito ihotyypin mukaisilla hoitotuotteilla,
jossa alkupuhdistus, kuorinta, rentouttava hieronta,
tehotipat, naamio ja loppuvoide.
• Jalkahoito, jossa jalkakylpy, kovettumien poisto,
kynsien leikkaus ja ohennus, kynsinauhojen hoito,
hieronta ja loppuvoide.
• Käsihoito, jossa käsikylpy, kynsien siistiminen, kuorinta, kynsinauhojen hoito, hieronta ja loppuvoide.
• Kynsien lakkaus asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Spa for Him 180 min

169 €

Miehille suunnattuun kokonaisvaltaiseen hoitohetkeen sisältyy:
• Kokohieronta 80 minuuttia.
• Kasvohoito ihotyypin mukaisilla hoitotuotteilla.
• Jalkahoito jossa jalkakylpy, kovettumien poisto,
kynsien leikkaus ja ohennus, kynsinauhojen hoito,
hieronta ja loppuvoide.

Spa for Two 90 min
Hoitohetki kahdelle sisältäen molemmille:
• Aromaattinen hieronta 60 min
• Manikyyri tai pedikyyri valinnan mukaan

199 €

Day Spa Sunin lahjakortti on toivottu lahja.

Kylpylä SaniFani
Jukupolku 3
85100 Kalajoki

 0440 555 670
info@dayspasun.fi
www.dayspasun.fi

PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNAN MUUTOKSIIN.

Forsberg Printed Communication Oy Ab 2022-03

Lahjakortin hankkimiseen on kolme vaihtoehtoa:
• Osta lahjakortti myymälästämme. Huomioithan,
että myymälässämme ei ole säännöllistä aukioloaikaa. Mikäli haluat varmistaa, että henkilökunta on
paikalla, soitathan ystävällisesti ennakkoon 		
puh. 0440 555 670.
• Osta lahjakortti onlinekaupastamme. Saat lahjakortin valintasi mukaan sähköpostilla tai tekstiviestillä. Maksu hoituu online-kaupassa.
• Tilaa lahjakortti laittamalla meille sähköposti 		
osoitteeseen info@dayspasun.fi. Saat
paluupostina lahjakortin pdf-versiona, jonka voit halutessasi tulostaa.
Maksu hoituu maksulinkillä, jonka
lähetämme antamaasi sähköpostiin.

