MARY COHR KAUNEUDENHOITO HINNASTO
Tuotteet eivät sisällä parabeeneja, GMO:ta, mineraaliöljyä ja niitä ei ole testattu eläimillä.
15 minuutin ilmainen konsultaatio
Konsultaatio sisältää kosmetologin suorittaman ihotutkimuksen, ihon ongelmien ja kunnon
selvittämisen, parhaiden hoitotoimenpiteiden määrittelyn sekä asiakkaan kauneustavoitteiden
kartoittamisen. Huom! Kaikki hoidot edellyttävät hyvien tulosten saavuttamiseen ja ylläpitämiseen
säännöllistä hoitoa kotona ja toistuvia hoitokertoja kosmetologin antamien suositusten mukaan.

Hinta verolla
EUR
MARY COHR EXPRESS - ( 25min )
Hoitoon kuuluvat kuorinta granaattiomena- ja jojoba-mikrosfääreillä tai
entsyymikuorinta valkoliljauutteella, raikastava silmänaamio ja ihon tarpeiden
mukainen voidenaamio (kiinteyttävä, rauhoittava, nuorentava, ravitseva tai
puhdistava), ihon aromiseerumi sekä silmänympärys- ja päivävoide.

27.00

MARY COHR KLASSIKA - ( 45min )
Hoitoon kuuluvat kuorinta granaattiomena- ja jojoba-mikrosfääreillä tai
entsyymikuorinta valkoliljauutteella, hieronta sopivalla aromaterapeuttisella
esanssiöljyllä tai hierontaseerumilla, raikastava silmänaamio ja ihon tarpeiden
mukainen voidenaamio (kiinteyttävä, rauhoittava, nuorentava, ravitseva tai
puhdistava), kevyt käsien hieronta, kasvojen ihon aromiseerumi sekä
silmänympärys- ja päivävoide.

35.00

Mekaaninen puhdistus hoidon lisäksi - ( 20 min )

12.00

Kasvojen ja dekolteen hieronta - ( 25min )

27.00

Kasvojen ja dekolteen hieronta 6 hoitokerran sarja

153.00

Kasvojen ja dekolteen hieronta 12 hoitokerran sarja

291.00

Huom! Sarja on voimassa 6 kuukautta.
Kasvojen ja dekolteen hieronta parantaa ihon veren- ja lymfakiertoa, stimuloi
ihokudoksia ja lihaksia, vähentää ryppyjä, parantaa ihonväriä ja ihon kimmoisuutta.
Hieronnassa käytetään Mary Cohr esanssiöljyjä tai hierontaseerumia.
MARY COHR DERMO PEELING - ( 45min )
Vaihtoehto mekaaniselle kuorinnalle
Derma PH
Derma PH 3 hoitokerran sarja
Syväkuorinta biolaktoonilla ja fytiinihapolla (ei sovellu herkälle ja ohuelle iholle)

67.00
181.00

Dermabrasion
Dermabrasion 3 hoitokerran sarja
Entsymaattinen kuorinta papaijauutteella. Sopii herkälle ja ohuelle iholle.
Pinnallisempi vaikutus, ei vähennä melaniinin tuotantoa eikä pysäytä melanogeneesia.

62.00
168.00

Huom! Hoito ei sovellu raskaana oleville.
MARY COHR AGE REPAIR (+40) - ( 50min )
Mary Cohr Age Repair 3 hoitokerran sarja
Hoito, joka keskittyy orvaskesin ja verinahkan kerrosten ikääntymisilmiöihin. Hoito
sisältää: Dermabrasiokuorinnan, ikääntymistä hidastavan kauneuscocktailin, ihon
ääriviivoja kiinteyttävän hieronnan, naamion, käsien hieronnan.

67.00
181.00

Hinta verolla
EUR
MARY COHR BEAUTE LIFTING (+35) - ( 50min )
Mary Cohr Beaute Lifting 3 hoitokerran sarja
Silottava ja kiinteyttävä hoito prokollageenilla. Hoidon aikana käytetään
erityisvalmisteista hyaluronihapon applikaattoria, jolla käsitellään ihojuonteita ja
uurteita, vähentäen ryppyjen mikrojännitteitä ja vieden rypyn pohjalle kosteutta
sitovaa hyaluronihappoa, jonka vaikutuksesta ryppyjen syvyys vähenee.

58.00
157.00

MARY COHR BEAUTE AROMATIQUE - ( 50min )
Mary Cohr Beaute Aromatique 3 hoitokerran sarja
Yksilöllinen hoito eteerisillä öljyillä nuorekkuuden, tasapainoisuuden, kauneuden
ja ihon kirkkauden hyväksi. Hoidon aikana ihoa kuoritaan valkoliljan-, sitruunan ja
papaijan uutetta sisältävällä entsyymikuorinta-aineella. Kosmetologi valitsee
asiakkaan kauneustavoitteiden ja ihon tarpeiden mukaan kaksi eteeristä öljyä,
joilla suoritetaan 20 minuutin kasvojen, kaulan ja dekolteen hieronta, joka koostuu
erityisestä Mary Cohrin hieronnasta (mukana ayurveda- ja shiatsu elementtejä),
rentouttavasta pistehieronnasta ja kuona-aineita poistavasta lymfahieronnasta.

45.00
122.00

23.00
VARTALON KUORINTA - ( 30min )
125.00
Vartalon kuorinta 6 kertaa 30 min sarja
Poistaa kuolleen ihosolukon, stimuloi veren- ja lymfakiertoa, parantaa ihon varustelu
hapella ja aineenvaihduntaa, tekee ihon pinnasta tasaisemman, sileämmän ja pehmeämmän,
tehostaa vartalonvoiteiden imeytymistä ja vaikutusta, luo miellyttävän rentoutuneen olon.
Vartalon kuorintaan käytetään Mary Cohrin papaijauutetta sisältävää kuorintaainetta.
VARTALON KUORINTA JA YLEISHIERONTA - ( 90min )
55.00
Vartalon kuorinta ja yleishieronta 6 kertaa 90 min sarja
297.00
Vartaloa kuoritaan Mary Cohrin papaijauutetta sisältävällä kuorinta-aineella ja
hierotaan sen jälkeen Organique-vartalonöljyllä. Aisteja elvyttävältä tuoksuva
hierontaöljy vie ihoon arvokkaista rasvahappoja ja vitamiineja. Auringonkukkaöljyn
pohjalta valmistetun hierontaöljyn ihoystävällinen koostus vahvistaa, pehmentää,
normalisoi ja kosteuttaa ihoa. Iho on hieronnan jälkeen samettisen pehmeää ja tuoksuu hyvältä.
KLASSINEN YLEISHIERONTA - ( 60min )
Klassinen yleishieronta 6 kertaa 60 min sarja
Hieronta Organique vartaloöljyllä. Aisteja elvyttävältä tuoksuva hierontaöljy vie ihoon
arvokkaista rasvahappoja ja vitamiineja. Auringonkukkaöljyn pohjalta valmistetun
hierontaöljyn ihoystävällinen koostus vahvistaa, pehmentää, normalisoi ja kosteuttaa
ihoa. Iho on hieronnan jälkeen samettisen pehmeää ja tuoksuu hyvältä.

35.00
189.00

