CENNIK
Pracownia Wizażu 4 make-up

MAKIJAŻ ŚLUBNY
* Makijaż ślubny.......................................................................................................120 zł
* Makijaż próbny......................................................................................................80 zł
* Makijaż dla osób z otoczenia Panny Młodej (druhna, mama, siostra).................100 zł
* Makijaż do sesji fotograficznych ślubnych............................................................Od 200 zł
* Korekta Pana Młodego..........................................................................................Od 40 zł
* Kamuflaż zmian skórnych/ znamion dekoltu/ pleców/ ramion..............................Od 40 zł
UWAGA! Niestety nie wykonuję makijażu ślubnego bez próbnego!
MAKIJAŻ OKAZJONALNY
* Makijaż dzienny, biznesowy...................................................................................100 zł
* Makijaż „make-up no make-up”...........................................................................100 zł
* Makijaż kobiety dojrzałej.......................................................................................100 zł
* Makijaż wieczorowy...............................................................................................100 zł
* Makijaż wieczorowy z utrwaleniem.......................................................................120 zł
* Makijaż sylwestrowy..............................................................................................120 zł
* Makijaż indyjski.....................................................................................................120 zł
* Makijaż francuski...................................................................................................120 zł
* Indywidualna nauka makijażu ..............................................................................Od 200 zł
* Analiza kolorystyczna ...........................................................................................250 zł
* Ozdoby tj. rzęsy w pasku, cyrkonie, piórka, koronki ............................................Od 40 zł
* Rzęsy w kępkach ...................................................................................................Od 20 zł
MAKIJAŻ Z DOJAZDEM DO KLIENTA
Dojazd do 15 km od Kielc GRATIS (w przypadku minimum 2 makijaży)
Dojazd pow. 30 km (min. 3 makijaże)......................................................................Od 50 zł
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PAKIET ŚLUBNY..................................................................................................850 zł
1. Seria zabiegów oczyszczających, odżywczych, przywracających blask skórze:
4 zabiegi na twarz i dekolt- 1 x w tygodniu
*Oczyszczenie skóry (peeling enzymatyczny + peeling kawitacyjny)
*Odżywienie (mezoterapia bezigłowa + ampułki)
*Nawilżenie i napięcie skóry (bomby witaminowe + ultradźwięki)
*Przywrócenie blasku skórze (maski algowe +ozonoterapia)
2. Regulacja brwi + henna brwi i rzęs
3. Depilacja nóg (łydki + uda)
4. Pedicure i manicure hybrydowy
5. Parafina na dłonie i stopy (peeling+maseczka+parafina)
6. Makijaż próbny
7. Makijaż ślubny
8. Makijaż do sesji fotograficznej ślubnej
UWAGA! Cena regularna zabiegów i usług bez pakietu ........................................1500 zł
ANALIZA KOLORYSTYCZNA, ZAKUPY ZE STYLISTKĄ
*Analiza kolorystyczna..........................................................................................310 zł
-określenie typu urody,
-wskazanie indywidualnej palety kolorów,
-zasady dobierania kolorów garderoby i kosmetyków kolorowych +zalecenia dotyczące koloru
włosów farbowanych + karnet kolorów; Czas: 3 h;
* Analiza kolorystyczna + przeglądanie szafy+ analiza sylwetki.......................350 zł
dobór najkorzystniejszych fasonów i zestawień w garderobie; Czas: 5 h
* Analiza kompleksowa..........................................................................................650 zł
-analiza kolorystyczna + analiza sylwetki
-przeglądanie szafy
-1 dzień wspólnych zakupów
-porady dot. wykonywania makijażu indywidualnego; Czas: 2 dni; 10 h
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* Analiza kompleksowa + makijaż .......................................................................750 zł
-analiza kolorystyczna i sylwetki z przeglądaniem szafy-dobór kosmetyków pielęgnacyjnych
-nauka makijażu indywidualnego; Czas: 2 dni; 13 h
* Przeglądanie szafy ..............................................................................................250 zł
-wybór z szafy Klienta/ Klientki najlepszych fasonów, tkanin, dodatków i biżuterii do typu sylwetki,
karnacji, urody i kształtu twarzy,
-odnalezienie atutów sylwetki oraz najkorzystniejszych sposobów jej prezentacji,
-stworzenie zestawów ubrań w wersji „do pracy” oraz na co dzień; Czas: 3 h
* Wspólne zakupy...................................................................................................300 zł
-wspólne zakupy na terenie Kielc; Czas: do 5 h
*Karnet kolorów: ...................................................................................................60 zł
NAUKA MAKIJAŻU
* Nauka makijażu indywidualnego....................................................................... 250 zł
na kosmetykach Klientki................................................................................................150 zł

-wykonanie analizy twarzy,
-naukę makijażu „krok po kroku” indywidualnego w wersji dziennej /biznesowej/ wieczorowej +
porady dot. doboru kosmetyków kolorowych; Czas: 4 h
* Analiza kolorystyczna + nauka makijażu .........................................................350 zł
-określenie typu urody,
-wskazanie indywidualnej palety odcieni barw,
-zasady dobierania kolorów garderoby i kosmetyków kolorowych,
-zalecenia dotyczące koloru włosów farbowanych + nauka makijażu indywidualnego); Czas: 6 h

1 h= 45 min
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