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Jalkahoidot - Gewohl
Pikahoito 30 min                                  28 €
•	 sis  esim  känsän poisto tai kynsien leikkaus
Jalkahoito 60 min                                56 €     
•	 sis  kynsien huolto, kovettumien poisto ja  

jalkahieronta

Jalkahoito lakkauksella 60 min                63 €     
•	 sis  kynsien huolto, kovettumien poisto,  

lakkaus ja lakkapullo omaksi

Täydellinen jalkahoito 1 h 30min              88 €     
•	 sis  kynsien huolto, kovettumien poisto,  

jalkahieronta, lakkaus ja lakkapullo omaksi

Varaukset p  030 608 50 
myynti@summassaari fi

Turvehoidot
Edistävät tehokkaasti terveyttä ja hyvin-
vointia, rentouttavat sekä vilkastuttavat 
aineenvaihduntaa 

Turvejalkahoito 30 min                             31 €
Turvejalkahoito ja -hieronta 60 min             65 €
Turvehaudehoito 60 min                           65 €
•	 sis  turvehaude 20 min + imukuppi hieronta +  

venyttely Aaltosen tekniikan mukaisesti

                                                                                    
Jos olet raskaana tai jos sinulla on lääkityksiä tai 
erilaisia sairauksia, tarkistathan lääkäriltäsi voitko 
ottaa hoitoja 

Puheluhinnat: Lanka 0,0828 €/puh + 0,032 €/min  Gsm 0,192 €/min  Sis  alv 24 % Oikeudet muutoksiin pidätetään 



Hieronnat & Kylvyt 
Hieronta 25 min                                     35 €
Hieronta 50 min                                     55 €
Hieronta 1 h 20 min                                 77 €
Pintalämpö + hieronta 25 min                    49 €
Pintalämpö + hieronta 50 min                   67 €
Yrttikylpy: rentouttava, vahvistava, virkistävä,  
ihoa hoitava tai hemmotteleva                   20 €
 
Intialainen päähieronta 30 min                  34 €
•	 rentouttaa, rauhoittaa, poistaa lihasjännitystä  

ja stressiä, parantaa verenkiertoa ja  
tervehdyttää hiuspohjaa

Vyöhyketerapia 50 min                            55 €
•	 jalkapohjan pisteiden kautta vaikutetaan  

eri kehon  osien hyvinvointiin

Aromahieronta 1 h 20 min                         77 €
•	 rentouttava, stressiä poistava ja energiatasoa  

nostava hoito, jossa koko keho käsitellään  
eteerisellä öljyllä

Hot Stone-hoito 45 min                            55 €
1 h 20 min                                             77 €
•	 lämpimillä kivillä tehtävä syvärentouttava,  

lihasjännityksiä laukaiseva ja energisoiva  
hemmotteluelämys

Kasvohoidot - Ekopharma
 
Terve ja kaunis iho naisille ja miehille  
suomalaisten luomu marjojen voimalla 

Kasvohoito ihotyypin mukaan 30 min          33 €                                                                                               
•	 sis  alkupuhdistus, kuorinta, hieronta tai  

naamio, hoitovoide, kulmien siistiminen                                    

Kasvohoito ihotyypin mukaan 60 min          62 €   
•	 sis  alkupuhdistus, kuorinta, hieronta tai  

ihonpuhdistus, seerumi, naamio, hoitovoide,  
kulmien siistiminen

Kasvojen puhdistus ja kasvohieronta 1 h 30 min     74 €
•	 sis  alkupuhdistus, kuorinta, ihonpuhdistus,  

seerumi, hieronta, naamio, hoitovoide,  
kulmien siistiminen

Kiinteyttävä kasvohoito 60 min                  65 €
kiinteyttää ihoa, ravitsee ja edesauttaa  
kollageenisynteesiä
•	 sis  alkupuhdistus, kuorinta, seerumi, hieronta,  

naamio, hoitovoide, kulmien siistiminen         

Herkän ihon kasvohoito 60 min                  65 €
couperosaiholle, rauhoittaa, hoitaa  
ja vähentää ihon punaisuutta
•	 sis  alkupuhdistus, kuorinta, seerumi, hieronta,  

naamio, hoitovoide, kulmien siistiminen

Silmänympäryshoito 30 min                      35 €
Kiinteyttää, kosteuttaa
•	 sis  alkupuhdistus, hieronta, hoitovoide

Ihokarvojen poisto kasvoista vahalla 30 min      20 €

Kestovärjäykset
Kulmat 20 min                                        18 €
Ripset 20 min                                         21 €
Kulmat & kulmien muotoilu 30 min              21 €                                                
Ripset ja kulmat & kulmien muotoilu 45 min  35 €

Käsihoito
Käsihoito 60 min                                  55 €
•	 sis  kynsien viilaus, kynsinauhojen käsittely, 
•	 lakkaus,  käsivoide

Vartalohoidot
Manuaalinen lymfaterapia 1 h 20 min        75 €
•	 tehostaa imunesteen virtausta ja saa patou- 

tunutta  imunestettä liikkeelle; vaikutukset:  
kauneuden- ja  terveydenhoito, laihdutus,  
ihon uudistuminen, turvotusten väheneminen

Rentouttava vartalohoito 1 h 30 min          85 €
Ylellinen ja energisoiva hoito
•	 sis  vartalon puhdistus mustaherukkasiemen- 

öljy suihkeella, laavakivihieronta (kädet ja jalat),  
kasvojen kuorinta ja naamio sekä kasvohieronta

Yrttinyyttihoito 1 h 30 min                      85 €
Itä-aasialainen vartalon erikoishoito, jossa käsi- 
tellään kehon energiaratoja kuumilla yrttipalloilla  
hieroen; vaikutukset: ihosolukon uusiutuminen,  
lihasten rentoutu minen, lihas- ja nivelkipujen lieven- 
tyminen, ihon kiinteytys,  verenkierron ja aineen- 
vaihdunnan vilkastuminen 


