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HIERONTAHOIDOT

Balilainen                  
74€ / 81€
50 min  
Rentouttava ja kokonaisvaltainen koko kehon öljyhie-
rontahoito. Lievittää stressiä ja syvärentouttaa kehoa 
ja mieltä.

Aroma  
74€ / 81€
50 min                     
Kevyt vartalohieronta, jossa käytetään  
luonnon eteerisiä öljyjä. 

Aroma Relax                     
58€ / 62€
35 min  

Rentouttaa niska- ja hartiaseudun jännitystä.

Hot Stone                      
74€ / 81€
50 min  
Lämpimillä vuolukivillä ja viinirypäleensiemenöljyllä 
tehtävä kokonaisvaltaisesti  
rentouttava hieronta koko vartalolle.

Intialainen päänhieronta
58€ / 62€
35 min      
Rentouttava käsittely ja energiapisteiden  
painelu pään, kasvojen, niskan ja  
hartiaseudun alueelle.

HOITOPAKETIT 

Ruissalo Signature 
95€ / 105€ 
95 min
Spa Jalkahoito ja Clear Skin  
Express- kasvohoito

Nautintoja päästä  
varpaisiin
88€ / 96€ 
60 min
Intialainen päänhieronta ja  
rentoutushoito jaloille

HIERONNAT

Klassinen hieronta
35 min 54€ / 58€
45 min 60€ / 66€
60 min 68€ / 79€
75 min 79€ / 87€

Lämmin savikääre
1 kääre 17€ / 19€ 

Lämmin, rentouttava savikääre  
ennen hierontaa
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KASVOHOIDOT

Pioneer Supreme Treatment
132€ / 138€  
90 min 
Ihon nuorekkuuden palauttava erikois- 
hoito kasvoille, huulille ja dekolteelle.
Merellisen bioteknologian tehokkuus yhdis-
tettynä erikoishierontaan silottaa, kiinteyttää 
ja kirkastaa ihoa tehokkaasti. Hoidon alussa 
selkähieronta ja itselämmittävä merimutapak-
kaus lisäävät rentoutumista ja tekevät hoi-
dosta unohtumattoman.

Phytomer kasvohoito  
ihonpuhdistuksella
85€ / 94€ 
75 min    
Ihotyypin mukainen kasvohoito sisältäen 
ihonpuhdistuksen ja kasvohieronnan.

Oligoforce Lumination
78€ / 85€
60min
Kokonaisvaltainen anti-ageing-hoito kirkas-
taa ihoa, vaalentaa pigmenttimuutoksia ja 
silottaa juonteita.
20% glykolihappokuorinta kirkastaa ja uudis-
taa ihoa. Rauhoittava runsaasti OLIGOMERia 
sisältävä harsonaamio kirkastaa ja kosteuttaa 
ihoa.

Facial Pampering –  
Hemmotteluhoito kasvoille
75€ / 80€
60 min
Ihotyypin mukainen kosteuttava,  
rauhoittava, virkistävä tai kirkastava PHYTO-
MER- kasvohoito.

Skin Escape
75€ / 80€
60 min

Kosteuttava, rauhoittava tai  
ilmansaasteilta neutraloiva erikois- 
kasvohoito miehen iholle

Clear Skin Express
50€ / 55€
40 min

Nopea ja tehokas kaikille ihotyypeille  
ja kaiken ikäisille sopiva kasvohoito  
palauttaa ihon kirkkauden

LISÄKSI VARATTAVISSA  
KASVOHOIDON YHTEYTEEN:

Ripsien ja kulmien  
kestovärjäys 
30€ / 32€  
30 min

Eye Perfection-  
Silmänympäryshoito 

30€ / 35€  
15 min
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KÄSI- JA JALKAHOIDOT

Spa-käsihoito 
62€ / 68€ 
55 min  

Ylellinen käsihoito sisältää kynsien 
ja kynsinauhojen hoidon, kynsien 
viilauksen ja lakkauksen sekä käsi-
hieronnan.

Express-käsihoito 
30€ / 34€  
25 min  

Pikakäsihoito, kynsien ja kynsinau-
hojen hoito, sekä käsihieronta. Ei 
sisällä lakkausta.

Alessandro Striplac,  
kestolakkaus sormenkynsille 
47€ / 51€  
45 min

Valokovetteinen lakkaus tehdään  
luonnonkynsille, lopputuloksena  
upean kiiltävä ja kestävä lakkaus. Ei sisällä 
vanhan lakkauksen poistoa.

Kestolakkauksen poisto 
45€ / 50€  / 40 min   

Spa-jalkahoito 
65€ / 71€  
55 min 

Jalkoja hellivä hoito sisältää jalka- 
kylvyn, kovettuminen poiston, kynsien ja 
kynsinauhojen hoidon sekä kevyen jalkavoi-
teen levityksen. Ei sisällä  
kynsien lakkausta.

Alessandro Wellness jalkahoito 
86€ / 95€ 
80 min  

Kokonaisvaltainen hoito väsyneille  
jaloille. Sisältää SPA jalkahoidon lisäksi jal-
kojen kuorinnan, naamion ja jalkahieronnan. 
Sisältää kynsien lakkauksen.

Alessandro Striplac,  
kestolakkaus varpaankynsille 
47€ / 51€  
45 min

Valokovetteinen lakkaus tehdään  
luonnonkynsille, lopputuloksena  
upean kiiltävä ja kestävä lakkaus. Ei sisällä 
vanhan lakkauksen poistoa.

Kestolakkauksen poisto 
45€ / 50€  / 40 min   
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HOITOVARAUKSET »

Hinnat voimassa 15.5.2022 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

  
KESTOVÄRJÄYKSET

Ripsien ja kulmien  
kestovärjäys 
38€ / 42€  
45 min  

Sisältää kulmien muotoilun.

Ripsien kestovärjäys 
24€ / 27€ 
30 min

Kulmien kestovärjäys 
22€ / 25€  
30 min 

Sisältää kulmien muotoilun.
 

https://www.ruissalospa.fi/hoitovaraus

