CENNIK
Pracownia Wizażu 4 make-up
MAKIJAŻ ŚLUBNY
* Makijaż ślubny/ z dojazdem....................................................................................120 zł/ 140 zł
* Makijaż próbny........................................................................................................80 zł
* Makijaż dla osób z otoczenia Panny Młodej (druhna, siostra)/ z dojazdem.........100 zł/ 120 zł
* Makijaż do sesji fotograficznych ślubnych............................................................Od 200 zł
* Korekta Pana Młodego..........................................................................................Od 40 zł
* Kamuflaż dekoltu/pleców/ ramion/ znamion/ zmian skórnych .............................Od 40 zł

UWAGA! Niestety nie wykonujemy 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 studniówkowy...........................................................................................100 zł
* Makijaż wieczorowy z utrwaleniem.......................................................................120 zł
* Makijaż sylwestrowy z utrwaleniem......................................................................120 zł
* Makijaż indyjski/ francuski....................................................................................120 zł
* Ozdoby tj. rzęsy w pasku, cyrkonie, piórka, koronki ............................................Od 40 zł
* Rzęsy w kępkach ...................................................................................................Od 20 zł

MAKIJAŻ Z DOJAZDEM DO KLIENTKI
Usługa z dojazdem na terenie Kielc (w przypadku minimum 3 makijaży)- dojazd GRATIS
Usługa z dojazdem poza Kielc (minimum 4 makijaży)..............................- dojazd 1 zł/ 1km

PAKIET ŚLUBNY - SERIA ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH
1. Seria zabiegów oczyszczających, odżywczych, przywracających blask skórze:
2. Regulacja brwi + henna brwi i rzęs
3. Depilacja nóg (łydki + uda)
4. Depilacja wąsika
5. Manicure żelowy lub hybrydowy
6. Pedicure żelowy lub hybrydowy
7. Rytuał na dłonie i stopy (peeling+maseczka+parafina)
W skład serii zabiegów wchodzą: 4 zabiegi na twarz i dekolt- 1 x w tygodniu
1Oczyszczenie skóry (peeling enzymatyczny + peeling kawitacyjny lub oczyszczanie manualne)
2Odżywienie (peeling kawitacyjny + mezoterapia bezigłowa + ampułki)
3Nawilżenie i napięcie skóry (bomby witaminowe + kwas hialuronowy + ultradźwięki)
4Przywrócenie blasku skórze (masaż limfatyczny + maski rozjaśniające algowe + ozonoterapia)
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CENNIK
Pracownia Wizażu 4 make-up
PAKIET ŚLUBNY..................................................................................................800 zł*
Cena regularna zabiegów bez pakietu ...................................................................1200 zł
*Promocyjna cena ważna terminowo do końca maja 2012. Konieczność rezerwacji terminów.
Rezerwacji można dokonać poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 30 % wartości zamawianej usługi.
Rezerwacja Pakietu ślubnego wymaga wpłaty równowartości Pakietu w dniu rezerwacji.
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