
 

 

Hius- ja kauneudenhoitoalan 

opiskelijatyöhinnastot 

 

 

Hiussalonki Helmi 
Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut 

• Hemmotteluhoito hiuksille ja hiuspohjalle 
lyhyt 15 €, puolipitkä 20 €, pitkä 30 € 

• Hiustenhoito (muun palvelun, väri/leikkaus yhteydessä) 
lyhyt 5 €, puolipitkä 10 €, pitkä 20 € 

 

Hiustenleikkauspalvelut, sis. pesun ja muotoon kuivauksen 

• Parturileikkaus 15 €, hiustenleikkauksen yhteydessä parranajo- tai siistiminen veloituksetta 

• Kampaajaleikkaus 17 € 

• Mallinmuutoslisä leikkauksiin 8 € 

• Lasten hiustenleikkaus (alle12v) 12 € 

• Osaleikkaus (otsahiukset, korvalliset, niskanrajaus) 10 € 

• Koneajo 10 € 

 

Värjäyskäsittelypalvelut, sis. leikkauksen ja muotoon kuivauksen 

• Tyviväri, enintään 2 cm. Pidempi tyvi, normaalin värihinnaston mukaan 38 € 

• Väri yhdellä värillä 
lyhyt 45 €, puolipitkä 55 €, pitkä 65 €, extrapitkä 75 € 

• Raidat ja sävytys 
lyhyt 50 €, puolipitkä 60 €, pitkä 70 €, extrapitkä 80 € 

• Monisävyvärjäys 
lyhyt 55 €, puolipitkä 65 €, pitkä 75 €, extrapitkä 85 € 

• Kiiltokäsittely suoravärillä (Color Mask, Soft Color) muun palvelun yhteydessä 
lyhyt 5 €, puolipitkä 10 €, pitkä 15 €, extrapitkä 20 € 

Lopullinen hinta muodostuu hiuksen pituuden, paksuuden ja tarvittavien käsittelyiden perusteella. 

 

Rakennekäsittelypalvelut 

• Tyvikohotus/osapermanentti 40 € 

• Permanentti 
lyhyt 55 €, puolipitkä 60 €, pitkä 65 € 

• Erikoispermanentti, esimerkiksi spiraali- tai suoristuspermanentti 
lyhyt 60 €, puolipitkä 65 €, pitkä 70 €, extrapitkä 75 € 

• Sävy rakennekäsittelyn yhteydessä 
lyhyt 20 €, puolipitkä 25 €, pitkä 30 €, extrapitkä 35 € 

 

 

 



 

 

Kampauspalvelut 

• Kampaus, esimerkiksi föönaus- tai rullakampaus, sisältää pesun 
lyhyt 10 €, puolipitkä 15 €, pitkä 20 € 

• Juhlakampaus, esimerkiksi erilaiset nutturat, sisältä pesun 
lyhyt 20 €, puolipitkä 25 €, pitkä 30 € 

 

Ripset ja kulmat (varattavissa myös kauneussalonki Helmestä) 

• Ripsien ja kulmien värjäys muun palvelun yhteydessä, sisältää kulmien muotoilun 12 € 

• Ripsien ja kulmien värjäys sisältää kulmien muotoilun 17 € 

• Ripsien tai kulmien värjäys sisältää kulmien muotoilun 10 € 

• Kulmien muotoilu 7 € 

 

Ehostuspalvelut (varattavissa myös kauneussalonki Helmestä) 

• Ehostus 15 € 

• Juhlaehostus 35 € 

 

Kauneussalonki Helmi 
Kasvohoitopalvelut 

• Peruskasvohoito  
hoitoon sisältyy alkupuhdistus, kuorinta, mekaaninen puhdistus tarvittaessa, hieronta, naamio, 
hoitovoide, kulmien siistiminen 40 € 

• Kasvohieronta 
hoitoon sisältyy alkupuhdistus, hieronta, hoitovoide 17 € 

• Nuorisoihonpuhdistus 12–18-vuotiaille 
hoitoon sisältyy alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys, mekaaninen puhdistus, naamio, hoitovoide 35 € 

• Erikoishoito kasvoille  
hoitoon sisältyy erikoistuotteita ja laite: ultraääni, timanttihionta, RF-hoito tai LPG 50 € 

• Silmänympäryshoito 25 € 

 

Vartalohoitopalvelut 
• Selän puhdistus tai kosteuttava selkähoito  

hoitoon sisältyy kuorinta, puhdistus tai hieronta, naamio, hoitovoide 35 € 

• Osavartalohieronta, selkä tai jalat 17 € 

• Vartalohieronta, sisältää kuivaharjauksen 27 € 

• Vartalon kuorinta ja hieronta 
hoitoon sisältyy aineellinen kuorinta, vartalonhieronta, hoitovoide 37 € 

• Erikoishoito vartalohoito (sis. kuorinta, hieronta ja pakkaus) 50 € 

• Vartalon RF tai LPG 
hoitoon sisältyy laitekäsittely 35 € 

• Kuumakivihieronta tai aromaattinen hieronta (huom. tarjolla kausittain) 37 € 

• Intialainen päähieronta (huom. tarjolla kausittain) 25 € 

• Porekylpy tai sauna hoidon yhteydessä 10 € 

 

 

 



 

 

Jalka- ja käsihoitopalvelut 
• Perusjalkahoito  

hoitoon sisältyy kylpy, kynsien hoito, kovettumien ym. poisto, raspaus, hieronta, hoitovoide, 
lakkaus 35 € 

• Hemmotteleva jalkahoito  
hoitoon sisältyy jalkakylpy, kuorinta, hieronta, naamio, kynsien siistiminen, lakkaus 45 € 

• Varpaankynsien lyhennys ja ohennus 25 € 

• Peruskäsihoito 
hoitoon sisältyy kynsien viilaus, kylpy, kynsinauhojen siistiminen, hieronta, lakkaus 17 € 

• Pikamanikyyri  
hoitoon sisältyy kynsien viilaus ja lakkaus tai hieronta 12 € 

• Hemmotteleva käsihoito  
hoitoon sisältyy kynsien viilaus, kylpy, kynsinauhojen siistiminen, kuorinta, hieronta, naamio tai 
parafiinipakkaus, lakkaus 37 € 

• Lämmin parafiinipakkaus käsille 17 € 

 

Ihokarvojen poisto sokerilla tai vahalla 
• Sääret 27 € 

• Sääret ja reidet 35 € 

• Bikiniraja tai kainalot 17 € 

• Huuli- tai leukakarvat 7 € 

• Käsivarret 17 € 

 

Pakettitarjoukset 
• Kaikki erikois- ja laitehoidot sarjana viisi hoitoa neljän hinnalla (huom. tarjolla kausittain). 

 

Salpauksen kauneustalo 

Svinhufvudinkatu 17 D, Lahti 

Varaa aika osoitteessa salpaus.asioi.fi/ajanvaraus tai soittamalla numeroon 044 708 1600 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. 

Kauneustalossa käy maksuvälineenä yleisimmät maksukortit, emme käsittele käteistä rahaa. 

Peruutus tulee tehdä viimeistään edellisenä päivänä puhelimitse tai tekstiviestillä. 


