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Kauneuskeskus Mode Face:

Tilaus- ja teatteriravintola Albergan syyskauden teatteriohjelmisto:

Jo vuodesta 1989 kokonaisvaltaista kauneudenhoitoa

Ohjelmistossa useita
ensi-iltoja ja kestosuosikkeja

Kauneuskeskus Mode Face
tarjoaa kauneuspalveluja
monipuolisesti. – Tarjoamme Danné-kasvohoitoja entistä laajemmin. Kosmetologipalveluissa käytämme
Danné -ihonhoitomenetelmiä, jotka perustuvat entsyymiterapiaan ja orgaanisiin happoihin. Ne imeytyvät ihon pintakerroksen alle
ja vaikuttavat kudoksiin ja
nuorentavat sekä kiinteyttävät ihoa.
Kesän jälkeen on paikallaan hoitaa ihoa kuorinta- ja
syväkosteuttavilla hoidoilla. Tarjoamme myös vartalonkuorinta ja suolakuorintahoitoja, suihkurusketusta,
sokerointia ja istutetut ripset. Kasvojen ja vartalonhoitojen lisäksi on tärkeää hoitaa jalkoja säännöllisellä pe- Vasemmalta liikkeenharjoittaja, erikoismestarikampaaja, väri- ja tyylikonsulentti
Arja Hynynen, kosmetologi, sairaanhoitaja Tiina-Mai Ott, kampaaja, hiushoitarushoidolla.
ja ja väri- ja tyylikonsulentti Eila Jalkanen ja perinteisen kiinalaisen hierontaopin
Perinteisen kiinalaisen 5 saanut hieroja ja kosmetologi Xiao Ying Mode Face kauneuskeskuksesta. Movuoden kestävän hieronta- de Face sijaitsee Itätuulenkuja 5:ssä, Tapiolassa, www.modeface.fi.
koulutuksen saaneen hierojamme, jolla on myös kosmetologinkoulutus tarjoaa toa ja välitöntä ilmapiiriä. Täyden palvelun kautehokasta hierontaa erityisesti lihasten jännitystilois- neuskeskuksestamme saa kokonaisvaltaista kauta ja kivuista kärsille asiakkaille. Akupisteiden avul- neudenhoitoa päästä varpaisiin. – Panostamme
la ja veren virtauksen elvyttämisellä lihaskuntoa voi luonnonmukaisuuteen tuotteiden käytössä ja valivahvistaa myös ennaltaehkäisevällä hoidolla. Myös koimissa. Vaalennus- ja permanentti- ja väriaineet
intialainen päänhieronta rentouttaa ja annamme se- ovat ammoniakittomia. Myymme hyviä tuotesarjokä kiinalaista kehon että jalkojen hierontaa ja kohdis- ja, joista osa on luomusertifioituja ja laadukkaita
luonnonmukaisia värianalyysiin pohjautuvia meiktetusti esim. vatsahierontaa laihdutushoitona.
– Myös hiukset kaipaavat kesän jälkeen väriä, kejä. Tyylianalyysiin liittyen myymme myös laamuotoilua ja rakennepaikkausta. Me tarjoammekin dukkaita asusteita ja meikkejä.
– Asiakkaan kannattaa myös hyödyntää tyylikonnyt erityistarjouksina asiakkaillemme monipuolisia
hoitoja tutustumistarjouksina: Danné-enzyymikas- sultointiamme, jonka avulla asiakas voi löytää aikaivohoidosta –10 %, kiinalaista traditionalista hieron- semmin tottumuksesta käytettyjen värien sijaan uusia
taa 63 e (1,5 h), jalkahoito hieronnalla 63 e, väriana- värejä meikkaukseen ja asusteisiin, jotka korostavat
lyysi 184 e (sis. 2 käyntikertaa) ja hiusten leikkaus, henkilön persoonallisuutta entistä paremmin ja uumonivärjäys ja vaalennus ammoniakittomilla väreil- della tavalla. Vahvuutenamme on erittäin korkeatalä, koko paketti 99 e ( sis. myös hiusten rakennepaik- soiset ammattituotteet, osaava henkilökunta ja asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu ja myös joustavat palkauksen ja päänahan hieronnan).
– Toiminta-ajatuksenamme on tuottaa laadukas- veluajat, sanoo Arja Hynynen ja toivottaa asiakkaat
ta ja yksilöllistä palvelua kodikkaasti ja vaalien ren- tervetulleiksi Mode Face kauneuskeskukseen.

– Avaamme teatteriohjelmistokauden ensi-illalla pe
2.10. klo 20, Markku Rönkön kirjoittamalla komedialla ”Tuhansien Lärvien Maa” Suomen brändäyksestä. H-hetki koittaa, aikataulu on tiukka ja…. Esiintyjät ovat Anu Sinisalo ja Jarkko Tiainen. Esitys jatkuu ohjelmistossamme lokakuussa ja joulukuussa.
Marraskuun ohjelmiston aloittaa esitys ”Leninki”,
joka on Matti-Juhani Karilan kirjoittama koominen
näytelmä. Se on erittäin hauska ja samalla koskettava
monologi miehestä, joka alkaa itsekin uskoa sepitettyihin juttuihin. Esiintyjä on Ilkka Heiskanen.
Marraskuun ohjelmisto jatkuu Olka Horilan komedialla ”Parisuhteen Hoito-Opas”. Esiintyjinä ovat
Irina Pulkka ja Mika Räinä. Tässä esityksessä nauramme miesten ja naisten eroille ja ja eroista johtuville kommelluksille. Alberga sai jälleen hulvattoman
komedian Horilalta.
Marraskuussa ohjelmistossa on myös Seppo Seppälän esitys ”Hei, me tunnetaan…”, joka on hauska
tarina kahdesta luokkatoverista, jotka kohtaavat ja
joutuvat vanhan musiikkimaikan tentattavaksi. Tule
seuraamaan kuinka mm. opettaja villiintyy, mutta
mistä! Esiintyjät ovat Sanna Saarijärvi, Mikko Rasila ja Pirjo Bergström.
Kestosuosikki esityksenä jatkaa Olka Horilan
hauska komedia ”Suomi-Ruotsi maaottelu”, jossa
kuvataan päivää parisuhteen elämästä. Siinä saa nauraa itselleen ja omalle rakkaalle siipalleen tai kaverin
miehelle tai veljen vaimolle tai naapureille tai…. Esiintyjät ovat Kirsi Ylijoki ja Ilkka Merivaara.
Tammikuussa pe 15.1. on seuraavan ensi-illan
vuoro. ”Eevat” on kansanedustaja Risto Aution kirjoittama komedia Suomen poliittisesta päätöksenteosta. Vallan viihteellisyydestä, joka on uinut politiikkaan, jota julkisuus houkuttelee. Esityksessä on väliaika nauruhermoja lepuuttamaan! Tarina kertoo kahdesta naisesta, joita yhdistää ystävyys, poliittinen ura,
vallanhalu, naisena olemisen ihanuus ja …. ”Salaisuus”. Esiintyjät ovat Sari Havas ja Maarit Peltomaa.
Maaliskuussa seuraa kolmas ensi-ilta. Ilse Raution kirjoittamassa näytöksessä ”Tumma ja Blondi”
esiintyvät Tiia Louste ja Eija Vilpas. Ohjelmisto löytyy kokonaisuudessaan myös ravintolan internetsivuilta www.ravintolaalberga.fi
Albergan vahvuudet tilausravintolana on yksilöllinen tilauksen suunnittelu asiakkaan toiveiden mukaan. Perheyrityksenä pystymme pienelläkin varoitusajalla toteuttamaan tilaisuudet. Esimerkkinä muistotilaisuudet. Kun haluatte järjestää teatteriesityksen
Albergassa järjestettävään tilaisuuteen joko ilta- tai
lounastilaisuutena, voi esityksen tilaaja itse esittää toi-

SIRKKU TANSKANEN
Laillistettu kiinteistönvälittäjä

– välitykset, vuokraukset, arviot – lakipalvelut –
VUOKRALLE TARJOTAAN:
WESTEND 2 h, k, s, 60.5 m2, 1200 €/kk.
WESTEND toimisto 69 m2, 1000 €/kk.
NÖYKKIÖ upea OKT 300 m2, 3000 €/kk.

Vanha Turuntie 17 • 02700 KAUNIAINEN
Puh. (09) 505 4217 • GSM 050-599 7168
sirkku@stasuntojarahoitus.fi • www.stasuntojarahoitus.fi

Eläinten maa– Marsa Pihlajan ympäristöystävällisiä runoja lapsille ja aikuisille
Villa Elfvikin luontotalossa 23.9.–1.11.2009
Näyttelyn värikkäät kuvat
ja hauskat runot kutsuvat
tutustumaan eläimiin, joiden kanssa jaamme maapallon. Runojen seasta voi
myös poimia faktatietoa runoissa esiintyvistä eläimistä
ja siitä, miten ne selviytyvät
ympäristömme tilan muuttuessa.
”Ympäristömme hyvinvointi on lasten ja aikuisten
yhteinen asia. Ympäristökasvatus kuuluu kuitenkin
meille aikuisille – mitä aikaisemmin alamme keskustella
lastemme kanssa näistä meille kaikille tärkeistä asioista,
sitä paremmassa maailmassa lapsemme saavat varttua ja elää”, sanoo näyttelyn tekijä Marsa Pihlaja.
Näyttelyn runoissa kysellään esimerkiksi miksi
perhoset perustivat ympäristökerhon, mitä miettii saimaannorppa jäättömistä järvistä tai jääkarhu ilmastonmuutoksesta? Entä sammakko umpeen kasvavasta lammesta? Runoissa kysellään myös hassuja, kuten

minkälainen kokki olisi
naurulokki tai miksi orava
söi verhonsa?
Näyttely perustuu keväällä 2009 ilmestyneeseen
Eläinten maa -kirjaan, jotka olivat ehdokkaana Helsingin kaupungin ympäristöpalkinnon 2009 saajaksi. 52-sivuinen Eläinten
maa -kirja on painettu ympäristöystävälliselle paperille. Sitä on myynnissä
luontotalossa näyttelyn
esilläolon ajan. Kirjasta ilmestyy syksyn aikana
myös ruotsin- ja englanninkieliset painokset.
Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on
avoinna syyskuussa ma–pe klo 9–16 ja la–su klo
10–16, 1.10. alkaen ma–pe klo 9–15 ja su klo 10–16.
Pyhäinpäivänä la 31.10. klo 10–16. Sunnuntaina 4.10.
klo 11.15 opas lukee lapsille luontorunoja luontotalon yläkertaan rakennetussa Mäyrän metsässä.
www.espoo.fi|villaelfvik

Teatteriravintola Albergan
ohjelmisto käynnistyy ensi-illalla pe 2.10.
klo 20, Markku
Rönkön kirjoittamalla komedialla ”Tuhansien Lärvien
Maa”. Esiintyjinä ovat Anu Sinisalo ja Jarkko Tiainen.
vomuksen ohjelmistoon si- ”Leninki”, joka on Matti-Juhani
sältyvästä teat- Karilan kirjoittama koominen näytelmä. Esiintyjä on Ilkka Heiskateriesityksestä
nen.
ja sen aikataulutuksesta ruokailun ohella. Yhä suositumpi tapa on
liittää teatteriesitys ohjelmalliseksi osuudeksi hyvän
tarjoilun lisäksi yritystilaisuuksiin tai perhejuhliin, kuten syntymäpäivätilaisuuksiin, sanoo ravintoloitsija
Vuokko Varila-Kiverä Ravintola Albergasta.
Varaukset ja tilaukset: Ravintola Alberga,
Leipurinkuja 2, 02650 Espoo, puh. 5123 600,
E-mail:alberga@ravintolaalberga.fi
www:ravintolaalberga.fi

Taikapeili Production
tyyli- ja mallikoulu

•
•
•
•
•
•

tyylikoulu
mallikoulu
teinin tyylikoulu
korkkarikoulu
värianalyysi
pukeutumisneuvonta

Kokoa ystävistäsi ryhmä ja tulkaa
yhdessä kokemaan uusia mahdollisuuksia!
Haluatko tietää parhaat värisi?
Varaa aika värianalyysiin alk. 60€
Tapiolan keskustorni, 4. krs
Puh. 050-2918
www.taikapeili.fi

Vuokralle tarjotaan asunto Alicantessa Espanjassa

Vuokralle tarjotaan kalustettu 3 h, k, kh, parveke kerrostaloasunto, 73,5 m2 Alicantessa.
Taloyhtiössä uima-allas, kuntoilusali ja aurinkoterassi. Kerrostaloasunto sijaitsee 2 kilometrin päässä rannasta, hyvien palvelujen äärellä. Alicante on maakunta Välimeren rannikolla
itäisessä Espanjassa, Kohde on sen aurinkoisen sään vuoksi todellinen rantakohde. Alicantessa voi myös golffata auringonpaisteessa melkeinpä koko vuoden Alicantessa ja sen
lähiympäristössä on useita tasokkaita golfkenttiä.
Asuntoa tarjotaan vuokralle ympäri vuoden lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa.
Tiedustele vuokrauksesta, puh. 050 3019987.

