
Palvelut ja tuotteet
 
Parturi-kampaamo  
Monipuoliset parturi-kampaamo palvelut. Meillä käytössä kotimaiset Sim Sensitive-tuotteet, jotka ovat hajusteettomia 
ja hypoparfymoituja. Voimme tarjota turvallisemman vaihtoehdon unohtamatta laatua ja toimivuutta!  
 

Olaplex-käsittely  
Olaplex estää hiusten vahingoittumista kemiallisen käsittelyn aikana ja korjaa jo syntyneitä vaurioita samalla hiuksia 
vahvistaen. Joka käyttökerralla vahvemmat ja parempikuntoiset hiukset! Käsittelyn yhteydessä tai pelkkänä hoitona. 
Sopii kaikenlaatuisille ja kuntoisille hiuksille.  
 

Kosmetologi ja jalkahoidot 
Puhdistavat, kosteuttavat ja hoitavat kasvohoidot yksilöllisesti ihotyypin mukaan. Hoidoissa ovat käytössä Bielenda 

ihonhoitotuotteet. 

Jalkojen kovettuma- ja kynsihoidot ammattitaidolla. Myös rentouttavat erikoishoidot jaloille sisältäen jalkojen 

perushoidon, kuorinnan sekä naamion. Halutessasi lisärentoutta ja nesteenpoistoa lisäävät lymfabootsit! Jalkojen 

hoidossa käytössä Camillen 60 hoitotuotteet. 

Lymfaboots - paineluterapiahoito jaloille 
Lymfaboots - paineluterapia on erinomainen hoito helpottamaan kipua, särkyä tai turvotusta jaloissa. Lymfaattinen 
hieronta sopii erityisesti kaikille seisoma- ja istumatyötä tekeville turvotusten poistoon ja ennaltaehkäisyyn. Hoitoa 
voidaan käyttää myös aktiiviliikkujille lihashuoltoon, sekä henkilöille jotka kärsivät selluliitista. Lymfaattisella 
paineluterapialla saadaan lymfaneste- ja verenkierto paremmaksi kaikkialla käsiteltävän alueen kudoksissa. 
Säännöllisellä lymfaboots- hoidolla selluliittikudos tasoittuu, rasva-aineenvaihdunta paranee ja nestekierto tehostuu. 
Hoidossa asiakkaan jalkoihin asetetaan tukevasta kankaasta valmistetut erikoissaappaat, joissa on ilmataskuja. 
Ilmataskuihin johdetaan ilmaa ja niiden täyttyessä jaloissa tuntuu kevyt puristus. Paineen säätäminen saa aikaan syvää 
hierontaa, joilla saavutetaan ihon alimmatkin kerrokset. Paineluterapiahoito kestää 15 minuuttia ja sitä voi ottaa 
korkeintaan 3 x 15 minuuttia päivässä. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ultraääni- ihonpuhdistus 
Ultraääni-ihonpuhdistus on kivuton menetelmä, jolla saadaan kuorittua iholta pois kuollutta solukkoa. Se kirkastaa ja 
puhdistaa kasvojen ihoa, ja näin ollen iholle levitettävät kosteus- ja hoitovoiteet pääsevät  
imeytymään ihoon paremmin. Ihon pinta tasoittuu ja talineritys vähenee.  Hoidon yhteydessä voidaan tarvittaessa 
tehdä myös mekaanista puhdistusta ihotyypin mukaan. Ultraäänihoitoa suositellaan sarjahoitona 5-10 kertaa, jolloin 
hoidon vaikutus tehostuu.  
 

Hieronta 
Hieronta lisää lihasten aineenvaihduntaa ja vähentää staattisen jännityksen aiheuttamia kipu- ja jännitystiloja. 
Hieronnasta voit saada apua kehon kuormituksesta palautumiseen ja samalla rentouttavan 
hetken arjen keskelle. Urheilijalle ja liikuntaa harrastavalle hieronta on keino vähentää lihasjännitystä ja väsymystä, 
sekä lisätä lihaksiston kimmoisuutta, joka puolestaan voi ennaltaehkäistä vammojen syntymistä. Hieronta nopeuttaa 
rasituksesta palautumista. Käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi lähtötilanteen ja hoidon tavoitteet, jonka pohjalta 
suunnittelemme parhaan hoidon juuri sinulle.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kuumakivihieronta 
Upea rentouttava hetki arjen keskellä. Kuumakivihieronnassa kivet lämmitettään n. 60C – asteisessa 
vesihauteessa. Kivi nostetaan jäähtymään ja asiakkaan iho ja kivi öljytään kevyesti. Iho totutetaan kiven lämpöön. 
Hieronta suoritetaan kuten normaali hierontakin, mutta kivi on ikään kuin käden jatke. Hieronnan lisäksi myös kiven 
lämpö edistää lihaksen rentoutumista ja kuona-aineiden poistumista elimistöstä. 
Kuumakivihieronnassa käytetyt vulkaaniset laavakivet ovat mineraalitasapainoltaan sopivia kylmän ja lämmön 
sitomiskykyyn. Mikä tahansa kivi ei sovi kiviterapiaan sillä vääränlainen kivi voi sitoa itseensä liikaa lämpöä ja aiheuttaa 
vahinkoa, Hot Stone-kivet ovat kuitenkin turvallisia käyttää. 
Vältä hierontaa jos sinulla on.. 
 

• Ihoinfektio 

• Akuutti sairaus (esim. kuume) 

• Akuutti lihasvamma 

• Akuutissa vaiheessa oleva syöpä 

• Suonikohjut (ei kuitenkaan estä selän käsittelyä) 

• Hermoston vauriot (esim. diabeteksen aiheuttamat tuntopuutokset ihossa) 

• Olet raskaana (keskustele asiasta hierojan kanssa) 

• Olet päihteiden vaikutuksen alaisena 

• Lääkkeet joiden sivuvaikutukset lisääntyvät lämmöstä (erityisesti Hot Stone hieronta) 

• Sydänsairaudet 

• Autoimmuunisairaudet 
 
Kannattaa aina keskustella asiasta hierojan kanssa, voit kysyä myös aikaa varatessa tilanteestasi jos jokin asia 
mietityttää. 
 

Palveluissa käytettävät tuotteet 
 

• Parturi-kampaamossa käytössä Sim Finland tuoteryhmä  https://sim.fi/fi 

• Olaplex-käsittelyt https://olaplex.fi/  

• Jalkahoidoissa Camillen 60 - tuotteet https://www.rohdos-ala.fi/  

• Kasvohoidoissa Bielenda - ihonhoitotuotteet http://facehelsinki.fi/  
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