Palvelut Kehon Lumo tmi
-

Klassinen hieronta (asiakkaan halutessa voidaan käyttää myös urheiluhierontaa
apuna)
klassinen hieronta
klassinen hieronta
klassinen hieronta
klassinen hieronta
klassinen hieronta ja
kuumakivien käyttö lisänä
rentouttava hieronta, jossa
yhdistyy klassinen
hieronta ja päähieronta

-

-

30 €
40 €
50 €
65 €

60 min

60 €

60 min

50 €

klassinen hieronta sopii hyvin myös raskaana oleville ja pian synnytyksen jälkeen
Raskaushieronta ja
vyöhyketerapia yhdessä
Kätilön vastaanottokäynti
Imetysohjaus

-

30 min
45 min
60 min
90 min

75 min

65 €

60 min
75 min

65 €
65 €

Kätilön vastaanottokäynnin aiheina voivat olla esimerkiksi synnytykseen
valmistautuminen, synnytyskeskustelu synnytyksen jälkeen tai joku muu raskauteen
ja synnytykseen liittyvä aihe
Imetysohjaus sisältää aikaa vauvan imemisen tarkkailuun, haastatteluun ja
mahdollisesti vauvahierontaan.
Imetysohjaus on mahdollista toteuttaa myös etänä.

- Kaikki palvelut on mahdollista toteuttaa kotikäynteinä,
kotikäyntilisä +10 € (30 km säteellä Riihimäeltä)

-

Raskausajan paketit:
Valmistaudu rentoutuen
Seurantaa ja rentoutusta
odottajalle
Ihmeellinen imetys

90 min
90 min

80 €
80 €

90 min

80 €

o Valmistaudun rentoutuen: Synnytyskeskustelu ennen
synnytystä/valmistautuminen synnytykseen ja rentouttava hieronta asiakkaan
toiveiden mukaan, esim. niska-hartiaseudulle, alaselkään, käsiin tai jalkoihin.
o Seurantaa ja rentoutusta odottajalle: Rentouttava hieronta asiakkaan toiveiden
mukaan esimerkiksi niska-hartiaseudulle ja raskausajan seurantakäynti.
o Ihmeellinen imetys: Tämä kokonaisuus on etenkin sinulle, jolla on
kysymyksiä imetyksestä jo raskausaikana tai haluat käydä läpi edellistä
imetyskokemustasi. Paketti sisältää keskustelun ja rentouttavan hieronnan
asiakkaan toiveiden mukaan, esimerkiksi niska-hartiaseudulle.

-

-

-

Synnytyksen jälkeen:
o Synnytyskeskustelu ja rentouttava hieronta yhteensä 90 min 80e
o Imetysohjaus ja rentouttava hieronta 90 min 80e
Synnytyskeskustelu ja
90 min
80 €
rentouttava hieronta
Imetysohjaus ja
90 min
80 €
rentouttava hieronta
äidille (myös Neurosonicpatja mahdollisuus)
/vauvalle
Varattu hieronta-aika sisältää aina alkuhaastattelun, tutkimisen, hieronnan ja
kotihoito-ohjauksen.
Synnytyksen jälkeen voit tulla vastaanotolle ja hierontaan aina vauvan kanssa, mikäli
itsellesi se on parempi.

Vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta
Vauvahieronta
75 min
50 €
Hoitoaika sisältää aikaa keskustelulle, vauvan hieronnalle, kotihoito-ohjaukselle ja
vauvan syöttämiselle. Hoidossa yhdistyy hieronta ja vyöhyketerapeuttisten
heijasteiden käsittely.

Teen oheispalveluna myös vartalosokerointia. Vartalosokerointi tarkoittaa ihokarvojen
poistoa sokeritahnan avulla eri vartalon osa-alueilta. Sokerointi on hygieeninen, tehokas ja
luonnonmukainen tapa poistaa ihokarvoja. Sokerointi myös kuorii samalla iholta kuolleen
ihosolukon ja iho on sokeroinnin jälkeen helpompi hoitaa, koska esimerkiksi voiteet
imeytyvät paremmin. Sokerointi sopii lähes kaikille. Sokerointi ei aiheuta kipua, mutta tuntuu
usein ainakin sokeroinnin alussa nipistelyntunteena. Sopiva sokerointiväli löytyy jokaiselle
yksilöllisesti, mutta useimmat haluavat käydä 3-4 viikon välein sokeroinnissa. Sokerilla
saadaan poistettua hyvin lyhyttäkin karvaa, joten väli voi olla lyhyempikin.

Hintoja:
- sääret 30e
- kainalot 20e
- reidet 25e
- sääret ja kainalot samalla kerralla: 45e
- sääret ja reidet samalla kerralla 50e
- kasvojen alue 10/osa-alue
- bikiniraja 25e

Maksutavat:




Kortti / Käteinen
Smartum Pay
ePassi

Yhteystiedot:
Kehon lumo
kehonlumo@gmail.com
puh 0401884940

