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Gabinet Masażu i Zabiegów Leczniczych
http://studiokosmetyki.org

Salon Masażu, który powstał przy salonie kosmetycznym, stworzyliśmy z myślą o osobach, dla których ważne
jest aby kilka wizyt móc umówić w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się. Taka opcja daje
również możliwość przyjścia do naszego studia kosmetyki i masażu na zabiegi we dwoje i w tym samym
czasie. Swoją ofertę kierujemy nie tylko do klientów indywidualnych ale również do małych i dużych firm,
którym proponujemy karnety miesięczne lub pracownicze. Osobom prywatnym polecamy bony upominkowe
doskonałe na prezent oraz na wszelkie okazje tupu : imieniny, urodziny, dzień matki, dzień ojca czy dzień
kobiet. Nasza oferta obejmuje m.in : wyszczuplanie sylwetki, odchudzanie, usuwanie cellulitu, ujędrnianie
skóry, usuwanie zmarszczek, peelingi, zabiegi lecznicze i masaż. W naszej pracy korzystamy z urządzeń
dających widoczne efekty już po kilku zabiegach i świetnie nadających się tak dla kobiet jak i dla mężczyzn w
różnym przedziale wiekowym. Nasze zabiegi są na każdą kieszeń. Cechują nas wysoka jakość a nie wysoka
cena. Polecane zabiegi : -mezoterapia bezigłowa -mikrodermabrazja diamentowa -manualne oczyszczanie
twarzy -henna brwi i rzęs -odmładzanie skóry twarzy -bio lifting twarzy -peeling kawitacyjny -polski peeling
ziołowy Jadwiga -eksfoliacja kwasami AHA i BHA -maska z ampułką (rodzaj maski i ampułki do wyboru)
-liposukcja ultradźwiękowa -fale radiowe na twarz i ciało -vaccum RF -derma roller -masaż bańką chińską
-masaż klasyczny -drenaż limfatyczny -masaż całego ciała -masaż leczniczy -masaż izometryczny -masaż
relaksacyjny -masaż aromaterapeutyczny -zabiegi borowinowe Odwiedź naszą stronę o dowiedz się więcej.
Serdecznie zapraszamy. Studio Kosmetyki i Modelowania Sylwetki ul. Warszawska 143a 25-547 Kielce tel.
789 035 775
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