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Zabiegi kosmetyczne oraz przedłużanie włosów
http://www.preferbeauty.pl

Preferbeauty - skarbnica zabiegów kosmetycznych. Szukasz najlepszego salonu kosmetycznego w mieście?
Chcesz znaleźć wszystkie usługi kosmetyczne w jednym miejscu? Dobrze trafiłaś! Jesteśmy po to, by sprostać
oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientek. Oferujemy pełen wachlarz usług kosmetycznych: od
przekłucia uszu, poprzez pielęgnację twarzy, stóp, dłoni, po masaże kosmetyczne, depilację, stylizacje
paznokci. Tylko u nas przedłużanie włosów odbywa się przy zastosowaniu różnorodnych metod.
Najpopularniejszą jest metoda Racoon. Przy użyciu certyfikowanej keratyny, hipoalergicznego kleju
dozowanego za pomocą pistoletu sprawimy, że Twoje włosy staną się prawdziwą ozdobą. Oferujemy zabiegi
kosmetyczne w pełnym zakresie. U nas profesjonalnie przekłujesz uszy. Zadbamy o pielęgnację Twojej
twarzy (w ofercie zabiegi mechaniczne, peeling kawitacyjny, mikrodermabrazja, peeling migdałowy,
ultradźwięki). Będziesz mogła wybierać spośród ulubionych stylizacji paznokci: żel, tipsy, korekta. Zadbamy
o idealny pedicure. Wypielęgnujemy Twoje dłonie. Ozdobimy manicure tradycyjnym, hybrydowym, poddamy
zabiegowi parafinowemu. W naszej ofercie znajdziesz również coś dla ciała i ducha: masaże kosmetyczne
twarzy, szyi, dekoltu, masaże wyszczuplające, masaże relaksacyjne szklanymi kulami. Zadbamy o pełną
depilację Twojego ciała. Sprawimy, że właściwa stylizacja oprawy oczu wydobędzie głębię Twojego
spojrzenia. Oddaj się w nasze profesjonalne ręce. Wspólnie sprawimy, że Twoje odbicie w lustrze będzie
jaśniało. Wydobędziemy najgłębsze piękno. Zapraszamy do naszego salonu kosmetycznego w Mysłowicach.
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