
Beauty menu
                               ПРЕДЯСТИЯ
Консултация 
За всяко първо посещение безплатна консултация за личните Ви желания

Масаж за красива кожа 
Релаксиращ масаж на лицето е включен преди всяка една услуга в менюто

                             ПЪРВО ОСНОВНО
„По-различно ежедневие“     
Завършена, всекидневна визия с подчертаване на индивидуалните черти на лицето Ви, без включени мигли и сенки за очи         
                                                                                          60 минути / 40 лв.
Завършена, всекидневна визия с подчертаване на индивидуалните черти на лицето Ви, с включени мигли и сенки за очи          
                                                                                         60 минути / 50 лв.

                                      ВТОРО ОСНОВНО
„Кралицата на вечерта“ 
Завършена вечерна/клубна визия с подчертаване на индивидуалните черти на лицето Ви и очите, без включени мигли
                                                                                         90 минути / 50 лв.

 Завършена вечерна/клубна визия с подчертаване на индивидуалните черти на лицето Ви и очите, с включени мигли
                                                                                         90 минути / 60 лв.

                                           ДЕСЕРТ 
„Първият голям повод – абитуриентският бал“  
Пробен грим, в който едната половина на лицето Ви ще бъде направена както Вие искате, а другата половина ще бъде 
направена от мен и Вие ще изберете коя е по-подходяща за Вас 
                                                                                          90 минути/ 50 лв. 
Завършена визия със специален подарък - включени мигли според желанията Ви (на снопчета или цели 3D мигли, 
с възможност за носене до 15-20 пъти) 
                                                                                          90 минути/ 100 лв.
Комплимент към десерта - чаша шампанско, за да започнем подобаващо деня

„ГОЛЕМИЯТ ДЕН“
 Пробен грим, в който едната половина на лицето Ви ще бъде направена както Вие искате, а другата половина ще бъде 
направена от мен и Вие ще изберете коя е по-подходяща за Вас
                                                                                          90 минути/ 75 лв.

Завършена визия със специален подарък - включени мигли според желанията Ви (на снопчета или цели 3D мигли, 
с възможност за носене до 15-20 пъти) 
                                                                                          0 минути/ 150 лв.

Комплимент към десерта - чаша шампанско, за да започнем подобаващо деня

СПЕЦИАЛИТЕТ НА ГРИМЬОРА
  Всички специалитети включват забавен ден в салона с чаша шампанско и цялостен грим, с подарък – мигли

„Вечер с момичетата“                                              
                                                              3 момичета/ 90 лв. 
                                                            5 момичета/ 150 лв. 
„Моминско парти“                                              
                                                             3 момичета/ 120 лв.
                                                            5 момичета/ 200 лв. 
     
„Големият ден“                                3 шаферки, кума и булка/ 490 лв. 
                                             5 шаферки, кума и булка/ 650 лв.
.   


