
SALON JALKAHUOLTO - HINNASTO 

HOIDOT HINTA/€ Lisätiedot 

Jalkahuolto 
 

Toteutus myös maksusitoumuksella,  
kysy lisää hoitavalta lääkäriltäsi! 

70,- Sis. jalkojen terveystarkastuksen, 
kynsien leikkaamisen ja siistimisen, 
kovettumien ja kuivan ihon 
siistimisen, erilaisten iho- ja 
kynsiongelmien esim. sienikynsien, 
känsien, syylien, haavojen ym. 
hoidon varatun hoitoajan sisällä  
sekä jalkojen rasvaushieronnan. 
 

Kynsienleikkuu 25,- Sis. normaalien kynsien leikkuun ja 
siistimisen sekä jalkojen rasvauksen 

Kipeän ja vaurioituneen kynnen hoito Alk. 30,-  
 

Kynnenoikaisuhoidot Alk. 40,- Jalkahuollon yhteydessä 25,-/jousi 
 

Jalkahieronta Alk. 40,- Jalkaterien, säärien ja/tai pohkeiden  
hieronta 
 

   

Jalkojen terveystarkastus ja  
alaraaja-analyysi 

 

75,- Sis. jalkojen terveystarkastuksen, 
alaraajaa-analyysin ja pohjallisarvion 

Pohjallisprosessi 199,- yksi pari 
299,- kaksi paria 

Sis. jalkojen terveystarkastuksen ja 
alaraaja-analyysin, jalkojen 
skannauksen, jalkojen toimintaa 
tukevat pohjalliset sekä 3-5 
toiminnallista harjoitetta. 
 

Urheilu- tai kinesioteippaus Alk. 15,- Muun hoidon yhteydessä alk. 5,- 
 

Silikoniortoosit Alk. 45,- Sis. yksilöllisen silkikonituen 
suunnittelun ja valmistuksen.  
Hinta muodostuu valmiiden 
silikoniortoosien massan määrästä 

  



   

Fysikaaliset hoidot  
 

Fysikaalisten hoitojen ensimmäiseen 
hoitokertaan sisältyy aina jalkojen 
terveystarkastus sekä hoidon  
suunnittelu 
 
Fysikaalisia hoitoja suositellaan 
sarjahoitoina. Hinnastossa olevat 
hinnat koskevat yksittäistä 
hoitokertaa. 
 
Sarjahoitoalennukset koskevat 
CRYOHOT-, RF-, Lymfaboots-, 
Ioniokylpy- ja Lipolaserhoitoja: 
 
3 hoitokerran sarja: - 5% 
6 hoitokerran sarja: -10% 
12 hoitokerran sarja: -15% 
 
 

CRYOHOT ja  
CYOSLIM-hoidot 

Mini: 45,- 
 
 
 
 
 
 
Midi: 65,- 
 
 
 
 
 
 
 
Maxi: 110,- 
 

Pienet ja kohdistetut hoitoalueet  
lihas-, nivel- ja hermosärkyjen hoito 
Akuutin- ja kroonisen kivun hoito 
Pienten alueiden vartalonmuokkaus 
esim. kaksoisleuan hoito 
 
 
Laajemmat hoitoalueet x 1 
Kivunlievityksessä esim. selän hoito. 
Akuutin- ja kroonisen kivun hoito 
Alaraajojen turvotuksen hoito.  
Selluliitti- ja kehonmuokkaushoidot; 
keskivartalo, reidet, pakarat, 
käsivarret 
 
Laajemmat hoitoalueet x 2 
 
 

Lymfaboots- ja  
Lymfashorts-hoidot 

Mini: 45,- 
 
Maxi: 60,- 
 
 
 

Lymfaboots TAI Lymfashortshoito 
 
Lymfaboots JA Lymfashortshoito 
 
Lymfaboots hoito voidaan yhdistää 
lähes kaikkiin hoitohin. 
 
Muiden hoitojen yhteydessä; 
Mini: 30,- 
Maxi: 45,- 
 

   

  



 

Lipolaser-hoito Mini: 60,- 
 
 
 
 
Midi: 70,- 
 
 
Maxi: 90,- 
 

Yhden hoitoalueen hoito, esim. 
keskivartalon, reisien, käsivarsien, 
”jenkkakahvojen” TAI 
kaksoisleuan hoito. 
 
Yhden hoitoalueen hoito JA 
kaksoisleuan hoito 
 
Kahden hoitoalueen hoito JA 
kaksoisleuan hoito  
 

Ionijalkakylpy Mini 45,- 
 
 
 
Maxi 55,- 

Sis. Yhdelle henkilölle 
ionijalkakylvyn 
 
Sis. Yhdelle henkilölle 
ionijalkakylvyn ja jalkojen 
rasvaushieronnan 
 

 


