RUNO SPA

Ma-Pe

La-Su

HOITOPAKETIT:

KAUNEUSHETKI KASVOILLE 30 min

61 €

68 €

95 €

105 €

120 €

134 €

Kulmien siistiminen kasvohoidon yhteydessä

20 €

20 €

Kulmien kestoväri, sis. muotoilun 25 min

31 €

35 €

Ripsien ja Kulmien kestoväri

45 €

50 €

Hemmotteleva ja kirkastava pikakasvohoito. Sisältää pintapuhdistuksen,
kuorinnan, seerumin ja naamion.

YKSILÖLLINEN KASVOHOITO 60 min
Hoito räätälöidään yksilöllisesti juuri Sinun ihosi tarpeet huomioiden. Aluksi keskustellaan
toiveista ihonhoitoon liittyen, jonka jälkeen valitsemme ihollesi sopivat tuotteet.

YLELLINEN KASVOHOITO 75 min
Ylellinen kasvohoito tehdään ihotyypin mukaan ylellisillä anti-age- sekä ihoa liftaavilla
tuotteilla. Hoito sisältää pitkän rentouttavan kasvo-, decoltee- ja hartia-alueen hieronnan.

HIERONTAHOIDOT:

RENTOUTTAVA PÄÄHIERONTA 30 MIN

61 €

68 €

Hoidossa on vaikutteita intialaisesta päähieronnasta.
Hoito tehdään makuuasennossa ja siinä käsitellään pään sekä niskan alue.

HOT STONE -HIERONTA 60 MIN

106 €

119 €

102 €

114 €

Rentouttava ja lämmittävä kuumakivihieronta koko vartalolle.
Lämpö vapauttaa hyvää oloa tuottavia endorfiineja ja auttaa laukaisemaan
stressiä ja lihasjumeja tehokkaasti.

AROMAHIERONTA 60 MIN
Kehoa ja mieltä rentouttava hieronta. Hieronnassa käytetään lämmintä
öljyä (laventeli, eukalyptus tai greippi) asiakkaan toiveiden mukaan.

RELAXED MIND MASSAGE -HIERONTA 75 MIN

99 €

110 €

Relax Center Signature -hieronta koko keholle. Hemmotteleva kokovartalohieronta,
jossa käydään läpi energiapisteet sekä käsitellään niska-hartia-alue.

RELAXATION FOR HEAD AND FEET 60 min

85 €

110 €

61 €

68 €

82 €

92 €

175 €

199 €

165 €

187 €

109 €

119 €

61 €

68 €

69 €

77 €

90 €

100 €

Hoidossa hierotaan pään ja niskan aluetta sekä sääret ja jalkapohjat.

HIERONTA 30 min
Klassinen hieronta rentouttaa mieltä ja kehoa, lisää lihasten aineenvaihduntaa
ja helpottaa lihaskireyksistä johtuvia kiputiloja. Hieronta tehdään
vaihtelevin ottein, asiakkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen.

HIERONTA 60 min
Klassinen hieronta rentouttaa mieltä ja kehoa, lisää lihasten aineenvaihduntaa
ja helpottaa lihaskireyksistä johtuvia kiputiloja. Hieronta tehdään vaihtelevin
ottein, asiakkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen.

HOITOPAKETIT:

AROMATIC BEAUTY MOMENT 105 min
Aromahieronta 60min rentouttaa kehon ja mielen, jonka jälkeen kirkastava
kasvohoito ja ripsien ja kulmien värjäys kirkastaa katseen.

RELAXATION IN RUNO 90 min
60 min kuumakivihieronta + jalkapohjien rentouttava, stressiä poistava hieronta 30min.

MOTHER TO BE 90 min
Hemmottelua odottavalle äidille sis. kasvojen kuorinta ja naamio sekä jalkoja
keventävä kuorinta ja hieronta, käsien kuorinta ja käsinaamio.

MEIKKAUKSET:

KEVYT PIKAMEIKKI 35 min
sis. meikkipohjan ja kevyen silmä- TAI huulimeikin

PÄIVÄMEIKKI 45 min
sis. meikkipohjan, silmät, huulet ja kulmat

JUHLA/VALOKUVAUSMEIKKI 75 min
kaunis ja kestävä juhlameikki

HÄÄMEIKKI 75 min + KOEMEIKKI 75 min

175 €

175 €

Raikkaan kaunis, kestävä juhlameikki morsiamen omien kasvojen yksityiskohtia
korostaen, sis. koemeikin.

VARAUKSET:
Hoitovaraukset viimeistään edelliseen päivään klo 16.00 mennessä. Mikäli et löydä vapaita aikoja netistä, ota yhteyttä Relax
Centerin myyntipalveluun. Kasvo- ja vartalohoidot voimme toteuttaa myös Duo -hoitona yhteisessä tilassa, Duo-hoitokyselyt
sähköpostitse.

Relax Center myyntipalvelu:
www.runohotel.com/hyvinvointi
016 6510700
runo@relaxcenter.fi (ma-pe klo 9–16.30)

