HEA SPAAKÜLASTAJA
Tervitame Teid Meriton Wellness spaas ning vee- ja
saunakeskuses. Loodame, et siin veedetud hetked on
meeldejäävad ning tekitavad Teis pikemaks ajaks heaolutunde.
Meriton Wellness Spaas saate endale lubada midagi
meelierutavat ning põgeneda hallist argipäevast. Selleks, et
Teil oleks hea ülevaade meie hoolitsustest, oleme just Teie
jaoks koostanud käepärase leksikoni.
Meeldivaid spaaelamusi! Teie Meriton Wellness Spaa

SPAA ETIKETT
Kuna soovime hoolitseda nii Teie kui ka teiste spaakülaliste
rahu ja lõõgastuse eest, palume Teil:

›› hoolitsused ja päevapaketid ette tellida;
›› saabuda tellitud hoolitsustele 5-10 minutit varem. Pärast
protseduure on soovitav puhata umbes 10 minutit;

›› registreerida ennast saabumisel spaa administraatori juures;
›› enne hoolitsusele saabumist käia dušši all. Nii toimivad
massaažid ja hoolitsused Teie nahale efektiivsemalt;

›› välja lülitada mobiiltelefon ja vajadusel teha kõnesid ainult
spaa vastuvõtupiirkonnas;

›› mitte lubada alla 14-aastaseid lapsi üksinda spaasse;
›› muudatusi hoolitsuste aegades teha hiljemalt 24h
enne saabumist, hilisemaid soove arvestame vastavalt
võimalustele;

›› helistada telefoninumbrile 62 88 220, kui Te ei jõua õigel
ajal hoolitsusele. Sel juhul hoolitsus lüheneb hilinetud aja
võrra. Eelnevalt tellitud ja ettemakstud summa ei kuulu
tagastamisele;

›› informeerida spaa teenindajat, kui Teil on probleeme
tervisega;

›› anda hoolitsuse ajal tagasisidet teenindajale kui on palav,
külm, valus vms;

›› enne protseduuride juurde asumist rääkida probleemidest,
mis Teile muret teevad. Kõik protseduurid ei pruugi sobida
kõigile. Näohoolitsusele tulles tuleks näiteks teavitada ka
kontaktläätsede olemasolust;

›› süüa võimalusel vähemalt tund enne spaakülastust. Jooge
küllaldaselt vett enne ja pärast protseduure;

›› väärisesemed jätta võimalusel koju või hotellituppa;
›› peale spaa protseduure vältida liigset päikest ja alkohoolseid
jooke. Soovitav oleks ka mitte planeerida füüsilist pingutust
nõudvaid ettevõtmisi;

›› kõik kaebused lahendatakse kohapeal, hilisemaid
pretensioone ei arvestata.
NB! Spaahoolitsustega ei sobi kokku alkohol ja uimastid.
Teenindajal on õigus keelduda alkoholi, narkootikumide
või muude narkootiliste ainete mõju all oleva kliendi
teenindamisest ning eelnevalt broneeritud ja tasutud teenuste
eest raha ei tagastata.

EST
VÄIKESTE PRINTSESSIDE PAKETT (5-12A)

spaa paketid

Hind inimese kohta, kui ei ole märgitud teisiti.

40 min 35.00 €
Paketis sisaldub:
›› Piimašokolaadi massaaživann
›› Laste maniküür

VÄIKESTE ASTRONAUTIDE PAKETT (5-12A)

40 min 35.00 €
Paketis sisaldub:
›› Piimašokolaadi massaaživann
›› Laste massaaž šheavõiga

PIDULISE PAKETT

2h 25 min 75.00 €
Paketis sisaldub:
›› Maniküür
›› Meik
›› Pidulik soeng

KILLUKE ROMANTIKAT
Hind kahele inimesele

1h 50 min 101.00 €
Paketis sisaldub:
›› 2 pokaali vahuveini
›› Lõõgastav piimavann kahele
›› Klassikaline massaaž
niisutava rohelise tee emulsiooniga 50min
›› Soolakamber

DUUBEL 2

60 min 65.00 €
Paketis sisaldub:
›› Klassikaline pediküür lakkimisega
›› Noorendav ekspress näohoolitsus

HÄRRASMEESTE PAKETT

3h 98.00 €
Paketis sisaldub:
›› Spa DeLux pediküür
›› Klassikaline massaaž 60min
›› Juuste lõikus

NB! Kõik hoolitsuste ajad on ligikaudsed.

näohoolitsused

VÄRSKENDAV, NIISUTAV JA
MINERALISEERIV HOOLDUS MEESTELE
„CHRONO DETOX“

55 min 55.00 €
Aktiivne näohoolitsus meestele sisaldab näo puhastamist,
koorimist, maski, näomassaaži ja silmaümbruse ning näo
niisutust. Vetika ja meretaimedega koorija, mis sisaldab
merepõhja savi, puhastab õrnatoimeliselt ja valmistab
näonaha ette ainete paremaks imendumiseks. Spetsiaalne
meretaimede segumask rohelise saviga absorbeerib
ebapuhtused ja koostises olev merepõhjasavi toidab
sügavuti näonahka mineraalide ja mikroelementidega.
Viimased annavad hea jume ja siluvad nahka. Väsinud ja
stressis naha elujõud saab hoolduse lõpuks taastatud.

NÄOHOOLITSUS ERITI TUNDLIKULE
NÄONAHALE „SENSI PLUS“

PUHASTAV HOOLITSUS RASUSELE JA
AKNEGA NÄONAHALE

60 min 45.00 €
Mehaaniline näopuhastus.
Hoolitsus algab pindmise puhastamisega, millele järgneb
naha mehaaniline puhastamine. Ülemäärane rasu
ja mustus eemaldatakse õrnalt, nahka kuivatamata.
Sügavpuhastav koorija on valmistatud ekstraheeritud
ananassi vartest, mis eemaldab tõhusalt surnud naharakud
näonahka ärritamata. Hoolitsuses kasutatav aktiivne
savimask sisaldab valget savi ja meretaimi, mis on
antibakteriaalsed ning tasakaalustavad naha funktsioone.
Hoolitsuse tulemusena on näonahk puhtam, poorid on
väiksemad ning rasueritus on tasakaalus.

VITAMIIN C NÄONAHKA JUMESTAV,
KOSUTAV INTENSIIVHOOLITSUS

45 min 52.00 €
Hoolitsus taastab ja hoiab naha nooruslikkust, niisutab
tõhusalt, on ideaalne päikesekahjustuste ennetamiseks
ja pigmendilaikude pleegitamiseks. Hoolitsuses kasutatav
spetsiaalne taimne emulsioon Stem C3 kaitseb naha
tüvirakke. Lisaks sisaldab emulsioon aktiivaineid Stay
C, naturaalset apelsiniekstrakti vitamiini C ja kollageeni.
Hoolitsus sobib alates 25 eluaastast.

60 min 58.00 €
Õrnale ning ka punetavale näonahale mõeldud hoolitsuse
eesmärgiks on kaitsta tundlikku ja reaktiivset näonahka
väliste kahjulike mõjutuste eest. Hoolitsus sobib kõikidele
tundliku ja ärrituva nahatüübiga inimestele. Hoolitsus
tugevdab veresoonte seinu, niisutab ja rahustab nahka.
Hoolitsus sisaldab erilist õrnatoimelist Jojoba pärlitega
koorijat, mis jätab nahale kaitsva kihi ning seerumit,
mis tugevdab naha struktuuri ja rahustab epidermist.
Mugavustunde ja niiskuse tasakaalu taastab nahas
massaažijärgne mask, mille koostises on pruun
merevetikas ja kummel.

„HYDRA 3Ha “ SÜGAVALT NIISUTAV
HÜALUROONHAPPEGA INTENSIIVHOOLDUS

75 min 75.00 €
Sothys Hydra 3Ha sügavniisutav hoolitsus kõikidele
nahatüüpidele, vananevale ja väga kuivale nahale.
Hydra 3Ha kolmekordse hüaluroonhappega näohooldus on
teaduse tippsaavutuste ja sensoorsete naudingute täiuslik
kooslus, mis ühendab ülimalt tõhusaid aktiivaineid ja
mõnusaid tekstuure, andes nahale absoluutse niisutuse ja
heaolutunde juba pärast esimest hooldust.
Kuueosaline intensiivhooldus sisaldab kolme maski ja kahte
seerumit ning patenteeritud Digi-Esthétique® massaaži.
Kuni +71% niisutust pärast esimest hooldust. Naha
veekadu väheneb keskmiselt +36%.

VANANEMISVASTANE KORTSE TÄITEV
„COLLAGENE HYARULONIC“ HOOLITSUS

75 min 82.00 €
Intensiivselt noorendav erihooldus annab kohe nähtava
ja kauakestva tulemuse. Hoolduse käigus muutub nahk
siledamaks, pringimaks ja kirkamaks tänu tipptehnoloogia
“Cosmeceutic” patendi ja Digi-Estetique® massaaži
kombinatsioonile. Näohoolduse alguses järgneb
puhastusele naha koorimise ja stimuleerimise osa, mille
jooksul kantakse nahale mineraalne mikrodermabrasiooni
mask, mis koorides tasandab naha pindmisi kihte. Seejärel
silutakse kortsud seerumi ning spetsiaalse Digi-Estetique®
kortsupõhja tõstva massaažiga. Järgmine etapp on naha
pinguldamiseks massaažiga. Iga kliendi naha vajadustest
lähtuvalt segatakse kokku näo-ovaali trimmiv mask ja kaks
ülitõhusat lahust. Ka huuled saavad värske ilme kortsukesi
täitva hüaluroonhappe seerumiga.
Collagene Hyaluronic intensiivhooldus on tõhusaim
võimalus võidelda naha vananemise vastu ilma aparaatide
ja kirurgilise sekkumiseta.

TUGEVALT PINGULDAV JA SÄRA ANDEV
NÄOHOOLITSUS „LIFT&LUMIERE“

60 min 86.00 €
Hoolitsuse käigus teostatakse topelt tõhus koorimine
merehapete ja puuviljahapete kombinatsiooniga, mis
stimuleerivad naha regeneratsiooni ja epidermise rakkude
uuenemist. Koorija sisaldab ananassi ja papaia ensüüme,
mis ärgitavad nahka iseseisvalt uuenema. Aktiivainetest
kasutatakse hoolitsuses halofüüti, mis aitab ohjeldada
tekkinud pigmendilaike ja annab pikaajalise niisutusefekti.
Hoolitsus muudab naha silmnähtavalt pringimaks ja taastab
naha elujõu. Vitamiinid annavad nahale hea jume ning
massaažiga saavad näokontuurid taas tõstetud. Hoolitsus
sobib hästi kõikidele nahatüüpidele alates 40 eluaastast.

SÜGAV HAPPEKOORIMISE HOOLITSUS
„INITIAL ENERGY“

60 min 89.00 €
Selle hoolitsuse tulemusena vähenevad kortsud
silmnähtavalt, nahk muutub siledamaks ja säravamaks.
Hoolikalt valitud kergelt talutavad puuviljahapped
nõrgendavad rakkude vahelisi sidemeid epidermises,
stimuleerivad surnud rakkude eraldumist ja uute rakkude
taastootmist. Hoolitsuse osised stimuleerivad kollageeni
tootmist. Hoolitsuses kasutatakse piimhapet, mis on saadud
suhkrupeedist, glükoolhapet, mis on saadud suhkruroo
ekstraktist ning Argirelini, millel on Botoxile sarnane
efekt. Hoolitsus sobib kõikidele nahatüüpidele alates 30
eluaastast.

silmade
hoolitsused

4-ASTMELINE INTENSIIVNE
SILMAHOOLITSUS

45 min 45.00 €
Hüvasti väsimus, silmaümbruse tumedad ringid, paistetus
ja miimikakortsud!
Intensiivhoolitsus niisutab, silub kortsukesi ja kaitseb õrna
silmaümbruse nahka. Spetsiaalne mask tugevdab kulme ja
ripsmeid ning kiirendab nende kasvu. Niisutav ja rahustav
silmakontuurimask koos toksiine väljutava massaažiga
pakub tõelist naudingut.

KAELA- JA DEKOLTEE PROFESSIONAALNE
HOOLITSUS „PERFECT SHAPE“

45 min 50.00 €
Professionaalne hooldus põsesarnadest büstini on
spetsiaalselt loodud säilitamaks näo-ovaali ja dekoltee
nooruslikkust. Kui teile teevad muret naha lõtvumine, rasva
vajumine näo alaossa nö. topeltlõug ja lõuajoone kontuuri
vajumine, samuti kortsud kaelal, teatud bioloogiliste või
hormonaalsete muutuste põhjustatud kaalu tõus, siis
on see hoolitsus teile. Hoolitsus aitab taas luua kauni
V-kujuline lõuajoone. Hooldus koosneb 3st erinevast etapist
- koorimisest, modelleerimisest ja topelt siluva ja trimmiva
toimega maskist. Hooldus sobib ka meestele.

kehahoolitsused

JAAPANIPÄRANE KEHAHOOLITSUS
„JASMIIN“ LAAVAKIVIMASSAAŽIGA

90 min 78.00 €
Lõõgastav ja eksklusiivne rituaalhoolitsus algab lõõgastava
Jasmiini ja meresoola vanniga. Vann hellitab teie keha,
taastab selle nooruslikkuse, elastsuse ja toonuse, pidurdab
enneaegseid vananemisprotsesse ja vabastab teie keha
stressist. Vannile järgneb nahka hellitav kehamähis,
mis ümbritseb teie naha kauni säraga, parandab naha
niisutust ja pinguldatust. Ilurituaali lõpetab soojust andev ja
energeetiline laavakivimassaaž.

TAIPÄRANE MODELLEERIV HOOLITSUS
„GREEN TEA“ ÜRDIKUBUDEGA

70 min 65.00 €
Stressivastane lõõgastav ja trimmiv hoolitsus aromaatsete
ürdikubudega. Hoolitsus algab sügavniisutava trimmiva
rohelise tee geeli pealekandmisega. Sellele järgneb
viinamarja baasõliga ürdikubumassaaž, mille tulemusena
on saavutatud täielik lihase lõdvestus ning paremas
toonuses nahk.

NAHKA UUENDAV JA DRENEERIV HAPNIKUVETIKA KEHAHOOLITSUS „VITALITY“

NAHKA UUENDAV LÕÕGASTAV
KEHAHOOLITSUS „BODY RELAXATION“

60 min 55.00 €
Hoolitsuse käigus kooritakse keha surnud naharakkudest,
millele järgneb viinamarjaseemne õliga lõdvestav
masssaaž. Massaaži järel niisutatakse keha kerge
losjooniga, mis annab nahale täiendava niisutuse kogu
päevaks.

SALENDAV JA PINGULDAV
TSELLULIIDIVASTANE HOOLITSUS „SLIMMY“
75 min 72.00 €
Naturaalne mineraliseeriv koorija, mis sisaldab naturaalset
pruunvetikat ja meresoola kristalle, stimuleerib keha peale
stressi. Pinguldava toimega vetikas ja erilist rannikutaime
sisaldav tselluliidivastane seerum aktiveerib lipolüüsi
(energia vabanemist) ja eemaldab rasvaladestused.
Erakordselt efektiivne vitamiini ja joodirikas Fucus
kehamask kujutab endast kollageeni-elastiini võimsat
kompleksi, mis pinguldab ja toniseerib nahka.

60 min 68.00 €
Lõõgastav mereline kehahoolitsus omab keha jääkainetest
väljutavat efekti ja kogu füüsise turgutavat toimet.
Hoolitsus algab imelise vetikavanniga, mis stimuleerib
mikrotsirkulatsiooni ja eemaldab kudedes paiknevad
ummistused. Hapnikuga rikastatud spetsiaalne koorija
puhastab nahka sügavuti ja taastab jume silmnähtavalt.
Vetikamask dreneerib suurepäraselt ja samas niisutab
tugevasti keha.

KEHAHOOLITSUS MEESTELE „MENRELAX“

1h 25 min 69.00 €
Spetsiaalne meestele mõeldud kehahoolitsus on meeldiva
aroomiga kogu keha teraapia. Hoolitsus algab lihaseid
lõdvestava lavendli-magneesiumi vanniga. Seejärel
kooritakse keha vabastades nii pindmine nahakiht
vananenud sarvkoest ja valmistatakse keha ette vajalike
mineraalide omastamiseks kehamaskist. Hoolitsuse käigus
tehakse enim pinges olevale selja – ja turja piirkonnale
osaline klassikaline massaaž.

NOORE EMA KEHAHOOLITSUS
(SOBIB KA RASEDATELE) „MOTHERCARE“

45 min 45.00 €
Noorele emale mõeldud hoolitsus algab õrna keha
koorimisega kasutades hapnikuga küllastatud
kehakoorijat. Sellele järgneb mõnus massaaž kõrge
E-vitamiini sisaldusega ja rasvhapete rikka jõhvika
massaažiemulsiooniga, mille tulemusena muutub nahk
elastseks. Keha niisutatakse spetsiaalse vitamiine ja õlisid
sisaldava kehakreemiga, mis hoiavad naha niiskustaset ja
kaitseb ultraviolettkiirguse ning keskkonnamõjude eest.

TÕHUS KAPSLIHOOLITSUS „BORA-BORA“
KEHA KOORIMISEGA

40 min 35.00 €
Kehahoolitsuse alguses kooritakse nahalt surnud rakud
Bora-Bora liivakoorijaga ning seejärel teeb tõhus vichy
dušš soojendava saunaefektiga kümbluse. Veehoolduse
lõppedes kantakse kehale mereline sügavniisutav
kehakreem ja keha lõhnastatakse merelise Wen Fa
parfüümiga, mis jätab imelise merelise puudutuse terveks
päevaks.

massaažid

VANANEMISVASTANE SÜGAVNIISUTAV
KEHAHOOLITSUS „VINESSE“ PUNASE
VIINAMARJAGA THERMO – SPAAS

40 min 55.00 €
Naha ja kogu keha vananemisvastane hoolitsus on
erakordselt tulemuslik taastav ja kaitsev hoolitsus, mille
koostises kasutatakse punase viinamarja mikroniseeritud
viljaliha, kesta ja seemnete osiseid. Taastub naha elastsus,
jume ja nahareljeefi kvaliteet. Koorimist teostatakse punase
viinamarja ja lootoseõie koorijaga, mis blokeerib vabad
radikaalid. Õrn geeljas kehamähis kiirendab rakkude
metabolismi, tõstab naha toonust ja sobib hästi veresoonte
tugevdamise profülaktikaks.

DRENEERIV VETIKAMÄHISEGA HOOLITSUS
„ALGAMARINE“ THERMO - SPAAS

35 min 39.00 €
Õrn vetikamähisega hoolitsus on ideaalne ülekuivanud
naha puhul. Atlandi ookeani vetikad soodustavad ideaalselt
rakkude metabolismi ning naha uuendamist ja omavad
tugevat tselluliidivastast toimet. Hoolitsus on Thalasso
teraapia protseduuriga, kergelt soojendava efektiga.

Pea – ja juuste hoolitsus „Freshness”

25 min 30.00 €
Hoolitsus sisaldab peamassaaži peanahka ergutava
essentsiga ja juuste struktuuri parandavat ning juuksekasvu
kiirendava maskiga.

PEAMASSAAŽ

15 min 20.00 €
Peamassaaž peanahka stimuleeriva essentsiga.

KLASSIKALINE OSALINE MASSAAŽ

30 min 30.00 €
40 min 35.00 €
Kõige sagedamini tekivad pinged tavaliselt selja-,
õlavöötme- ja kaelapiirkonnas tänu sundasendile tööl või
külmetustele. Osaline massaaž aitab leevendada vaegusi
just neis piirkondades.

KLASSIKALINE ÜLDMASSAAŽ

60 min 48.00 €
Klassikaline üldmassaaž hõlmab kogu keha lihaskonna
masseerimist, mille tulemusena pinges lihased lõtvuvad ja
paraneb ainevahetus.

MASSAAŽ LAAVAKIVIDEGA

70 min 72.00 €
Massaaž soojade laavakividega tugevdab immuunsüsteemi, stimuleerib vereringlust, kiirendab ainevahetust
ja lõõgastab. Massaaži ajal kaovad kroonilised valud
seljas ja kaelas, pinge väheneb. Massaaž avaldab mõju ka
tšakratele jaotades ümber energiavoolu.

AROOMIMASSAAŽ

50 min 65.00 €
Aroomimassaaž on eeterlike õlidega teostatav leebe
massaaž. Massaaži eesmärgiks on läbi lõhnateraapia
organismi tasakaalustamine, lisaks stressi, lihaspingete ja –
valude, unehäirete, vererõhu kõikumiste leevendamine ning
tselluliidi vähendamine.

massaaživannid
(Balneoteraapia)

ÜRDIKUBU MASSAAŽ (TAI)

45 min 54.00 €
Massaaž soojade ürdikubudega on pärit Ida-Aasiast. Selle
massaaži käigus libistatakse ja venitatakse naha pinda.
Ürtide ja õli koostoime koos kerge survega kiirendab
ainevahetust ning vereringet, kogu keha saab oivalise
lõõgastuse osaliseks. Meeldiv soe ürtidega täidetud kubu
eemaldab hellalt surnud naharakud ja uuendab nahapinda.

MASSAAŽ - HOOLITSUS
VÄSINUD JALGADELE

30 min 37.00 €
Värskendav, elustav ja jahutav hoolitsus on mõeldud
väsinud ja kurnatud jalgadele. Jalad saavad tagasi oma
kerguse ja loomuliku ilu, on pehmed, lõdvestunud ja
täiuslikult niisutatud. Hoolitsuse käigus kooritakse jalgade
nahka ning sellele järgneb lõõgastav ja värskendav
massaaž.

MASSAAŽ RASEDATELE

35 min 35.00 €
Last ootava naise jaoks on massaaž kasulik ja igati
soovitatav (juhul, kui tervisega on kõik korras). Massaaž
aitab ennetada jalgade turseid, öiseid jalakrampe,
seljavalusid, tõhustada vere- ja lümfiringet ning leevendada
isegi kõhukinnisust ja iiveldust.

TSELLULIIDIVASTANE MASSAAŽ

40 min 40.00 €
Tselluliidivastane massaaž taastab naha elastsuse,
normaalse ainevahetuse ja vereringe. Kasutatakse
spetsiaalseid tselluliiti vähendavaid massaaživõtteid,
spetsiaalset tselluliidikreemi ning olenevalt kehaehitusest
kehamassaažikuppe, mis aitavad väljutada probleemsetest
piirkondadest üleliigset vett ja siluvad nahka.

PIIMAVANN

kuni 20 min 20.00 €
Intensiivselt nahka niisutav rikkalike vitamiinidega
pehmendav ja taastav hoolitsus.

MAGNEESIUMI – LAVENDLIVANN

kuni 20 min 20.00 €
Tugevalt lihaseid lõdvestav massaazivann on näidustuseks
pikkade treeningute või pika jalutuskäigu järgselt. Sobib
hästi eelnevaks hoolitsuseks enne klassikalist massaaži.

käte ja jalgade
hoolitsused

KLASSIKALINE PEDIKÜÜR

(küünte lakkimine ühe värviga või lakkimine prantsuse
stiilis)
65 min 45.00 €

SPA DELUX PEDIKÜÜR

(küünte lakkimine ühe värviga või lakkimine prantsuse stiilis
või mitme värviga, ei sisalda kaunistusi)
90 min 53.00 €
Spa Delux pediküür on tõeliselt nauditav hoolitsus
jalgadele. Hoolitsus algab lõõgastava vanniga, siis
töödeldakse küünenahad, antakse küüntele sobiv kuju.
Järgneb koorimine ja niisutav mask, hoolitsuse lõpetab
lõdvestav massaaž kreemiga.

KLASSIKALINE MANIKÜÜR

(sisaldab küünte lakkimist ühe värviga või prantsuse stiilis
värvimist)
40 min 30.00 €

KLASSIKALINE MANIKÜÜR GEELLAKIGA
60 min 38.00

SPA DELUX MANIKÜÜR NIISUTAVA
PARAFIINIHOOLDUSEGA

(sisaldab küünte lakkimist ühe värviga või prantsuse stiilis
värvimist)
70 min 42.00 €

SÜGAVNIISUTAV KÄTEHOOLITSUS SOOJA
PARAFIINIMASKIGA
(ei sisalda maniküüri ega küünte lakkimist)
30 min 22.00 €

KIIRKÄTEHOOLITSUS – SIIDIKÄPP

15 min 10.00 €
Kerge kätemassaaž, koorimine ensüümkoorijaga,
niisutamine kreemiga

KÜÜNTE LAKKIMINE

(sisaldab küüntele kuju andmist)
8.00 €

LAKKIMINE GEELLAKIGA
(sisaldab küüntele kuju andmist)
HIND 15.00 €

GEELLAKI EEMALDAMINE
10.00 €

kaaslasega koos
Hind kahele inimesele

hoolitsused lastele
(Sobivad lastele 5-12.a)

SPAAMANIKÜÜR KAHELE

(käte koorimine, maniküür, soe mask, massaaž,
küünte lakkimine)
Kuni 65 min 62.00 €
Võimalus nautida koos sõbra või sõbrannaga kahekesi
luksuslikku spaahoolitsust. Soe parafiin on sügavniisutava
toimega, kaitseb vabade radikaalide eest. Sisaldab
rikkalikult karotiini, C- vitamiini ja kollageeni. Silendab ning
muudab naha elastseks ja pehmeks.

LÕÕGASTAV PIIMA PÄRLIVANN KAHELE

25 min 28.00 €
Suur pärlivann kahele, kus saab samaaegselt nautida nii
vannimõnusid kui ka meeldivat seltskonda.

SHEAVÕIGA MASSAAŽ KAHELE KOSUTAVA
PIIMA-GREIBIVANNIGA		

60 min 102.00 €
Sensuaalne rituaal kahele. Piima-greibivanni hõrk aroom
ning pehmus annab ülima rahulolutunde. Vannile järgneb
meeliköitev klassikaline massaaž sheavõiga, mis turgutab
keha, niisutab sügavalt nahka ja parandab naha jumet.

PIIMAŠOKOLAADI MASSAAŽIVANN

20 min 15.00 €
Magusa ja meeldiva lõhnaga nahka pehmendav ja tuju
tõstev kakaopulbri sisaldusega piimavann.

ROOSAMANNA VAHUVANN

20 min 15.00 €
Lõbus vannielamus lastele, kus vannivesi värvub roosaks.
Vann on tunnustatud BIDH ökosertifikaadiga, mis tähendab,
et ained on pärit ainult naturaalsetest looduslikest allikatest.
Vann sisaldab seesamiõli, nisuproteiine, meresoola,
looduslikke lõhnaineid ja tsitruseliste essentsõlisid.

SININE PILVEVANN

50 min 80.00 €
Lõõgastav massaaž kahele on rituaal, kus kahele inimesele
teostatakse massaaži samas ruumis kõrvuti olevatel
laudadel. Sobib hästi nii paaridele, kui ka sõbrannadele ja
sõpradele.

20 min 15.00 €
Kihisev ja vahutav sinine vann on rahustava toimega. Vann
on tunnustatud BIDH ökosertifikaadiga, mis tähendab, et
ained on pärit ainult naturaalsetest looduslikest allikatest.
Vanniekstrakt sisaldab saialilleõli, seesamiseemneõli,
geraaniumi ja tsitruseliste essentsõli, kookosõli baasil
pehmendavaid aineid ja meresoola.

AROOMIMASSAAŽ KAHELE

LASTE MASSAAŽ SHEAVÕIGA

MASSAAŽ KAHELE

50 min 96.00 €
Paralleelselt teostatav lõhnateraapia aitab organismi
tasakaalustada, leevendab stressi, lihaspingeid ja –valusid,
unehäireid ja vererõhu kõikumisi.

DUUBEL 2 KAHELE

60 min 130.00 €
Paketis sisaldub:
›› Klassikaline pediküür lakkimisega kahele
›› Noorendav ekspress näohoolitsus kahele

25 min 25.00 €
Sheavõi toidab nahka A, E ja F vitamiinidega, mis aitavad
nahka hooldada ning hoida seda puhta ja tervena. Lisaks
rahustab sheavõi kuiva ja lõhenenud nahka ning sobib hästi
massaažiks ka ärritunud naha puhul.

MINI-MANIKÜÜR
kuni 30 min 20.00 €

lisateenused

KOSMEETILINE DEKOLTEE – JA
SELJAPIIRKONNA MEHHAANILINE
SÜVAPUHASTUS
40 min 40.00 €

KULMUDE KORRIGEERIMINE
6.00 €

KULMUDE KORRIGEERIMINE VAHAGA
10.00 €

KULMUDE PÜSIVÄRVIMINE
7.00 €

KULMUDE PÜSIVÄRVIMINE
JA KORRIGEERIMINE
12.00 €

RIPSMETE PÜSIVÄRVIMINE
9.00 €

RIPSMETE JA KULMUDE PÜSIVÄRVIMINE
JA KORRIGEERIMINE
20.00 €

depilatsioonid

naistele ja meestele
SÄÄRED
22.00 €

REIED
24.00 €

JALAD
32.00 €

KAENLAALUSTE PIIRKOND
13.00 €

BIKIINIPIIRKOND
22.00 €

KÄSIVARRED
20.00 €

NÄGU

(ülahuule ja lõua piirkond)
7.00 €

MEESTELE
SELG
30.00 €

RINNAK
17.00 €

KÕHT
13.00 €

SOOLAKAMBER

naudi veel

40 min 8.00 €
5 x 40 min 27.00 €
10 x 40 min 50.00 €

INFRAPUNASAUN
30 min 8.00 €/1in
30 min 12.00 €/2-3in
30 min 18.00 €/ 4-6in
5 x 30 min 27.00 €
10 x 30 min 50.00 €

MERITON JUUKSESTUUDIO HINNAKIRI

NB! Kõik teenused sisaldavad juuste pesu ja föönisoengut, kui ei ole märgitud teisiti.
*Hoolitsus ei sisalda juuste pesu ja föönisoengut.
Lühikesed juuksed – pikkus kuni 10cm
Poolpikad juuksed – pikkus 10-20cm
Pikad juuksed – pikkus 20-40cm (õlgadest abaluudeni)
Ülipikad – pikkus üle 40cm
JUUKSELÕIKUS
Lühikesed juuksed 		
Poolpikad juuksed 		
Pikad juuksed/Stiilimuutus 		
*Tuka lõikus			
*Juukseotste tasandamine

25.00 €
28.00 €
35.00 €
5.00 €
10.00 €

FÖÖNISOENG
Lühikesed juuksed 		
Poolpikad juuksed 		
Pikad juuksed 			
Ülipikad juuksed			

18.00 €
21.00 €
24.00 €
30.00 €

PIDULIK SOENG
Lühikesed juuksed 		
Poolpikad juuksed 		
Pikad juuksed 			
Ülipikad juuksed			

25.00 €
30.00 €
35.00 €
40.00 €

VÄRVIMINE
Juuksejuured			35.00 €
Lühikesed juuksed 		
40.00 €
Poolpikad juuksed 		
45.00 €
Pikad juuksed 			
50.00 €
Ülipikad juuksed			
55.00 €

VÄRVIMINE, LÕIKUS
Lühikesed juuksed 		
Poolpikad juuksed 		
Pikad juuksed 			
Ülipikad juuksed			

50.00 €
55.00 €
60.00 €
65.00 €

TRIIBUTAMINE
Lühikesed juuksed 		
Poolpikad juuksed 		
Pikad juuksed 			
Ülipikad juuksed			

40.00 €
45.00 €
50.00 €
55.00 €

TRIIBUTAMINE, LÕIKUS
Lühikesed juuksed 		
Poolpikad juuksed 		
Pikad juuksed 			
Ülipikad juuksed			

50.00 €
55.00 €
60.00 €
65.00 €

TRIIBUTAMINE, VÄRVIMINE
Lühikesed juuksed 		
Poolpikad juuksed 		
Pikad juuksed 			
Ülipikad juuksed			

55.00 €
68.00 €
78.00 €
85.00 €

TRIIBUTAMINE, VÄRVIMINE, LÕIKUS
Lühikesed juuksed
		
55.00 €
Poolpikad juuksed
		
68.00 €
Pikad juuksed 			
78.00 €
Ülipikad juuksed
		
85.00 €
KEEMILISED LOKID
(ei sisalda juukselõikust)
Lühikesed juuksed 		
Poolpikad juuksed 		
Pikad juuksed 			
Ülipikad juuksed			

MIDOLLO DI BAMBOO –
HOOLDUS KAHJUSTUNUD JUUSTELE
Midollo di Bamboo peamine toimeaine on saadud
bambusevõrsetest, mis garanteerib tõelise juuste biorekonstruktsiooni ja -taastuse. Bambus sisaldab juuste
tervisele üliolulist räni, mis aitab taastada nõrgestatud
rakkudes mineraalsoolade sisalduse ning juuste tugevuse.
Tulemuseks tugevad ja terved, loomulikult kaunid, säravad
ja imepehmed juuksed.
Lühikesed juuksed
		
32.00 €
Poolpikad juuksed 		
38.00 €
Pikad juuksed 			
42.00 €
Ülipikad juuksed			
45.00 €
JUUSTE SIRGENDAMINE
*Tukk 				
*Lühikesed juuksed
		
*Poolpikad juuksed 		
*Pikad juuksed 			
*Ülipikad juuksed			

5.00 €
10.00 €
13.00 €
16.00 €
20.00 €

VÄRVIEEMALDUS
(värvieemaldus, värvimine, lõikus)
Lühikesed juuksed 		
65.00 €
Poolpikad juuksed 		
80.00 €
Pikad juuksed 			
95.00 €
Ülipikad				105.00 €
JUUKSEPESU 			

15.00 €

45.00 €
50.00 €
60.00 €
65.00 €

HOOLITSUSED
PEAMASSAAŽ VASTAVALT PEANAHA TÜÜBILE
Lühikesed juuksed
		
21.00 €
Poolpikad juuksed 		
24.00 €
Pikad juuksed 			
27.00 €
Ülipikad juuksed			
30.00 €
NUTRI SEDUCTION - HOOLDUS KUIVADELE JUUSTELE
Spetsiaalne koostis sisaldab taastavaid kašmiiri-proteiine,
mis tugevdavad mikrokiude ning kaeraekstrakti, mille lipiidid
aitavad hoida juuste niiskusesisaldust. Juuksed muutuvad
tugevamaks, elujõulisemaks ning kašmiirpehmeks. Hooldus
toidab, taastab, niisutab ja annab läike.
Lühikesed juuksed
		
28.00 €
Poolpikad juuksed 		
34.00 €
Pikad juuksed 			
38.00 €
Ülipikad juuksed			
42.00 €

MEESTELE
JUUKSELÕIKUS 			
MASINALÕIKUS 			
HABEME KUJUNDAMINE		

LASTELE

20.00 €
15.00 €
10.00 €

JUUKSELÕIKUS (lapsed kuni 7a) 10.00 €

