
Mitől luxury? 

Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező Mester fodrász és kozmetikus kollégáink várják 

Önöket, különleges figyelmet és egyedülállóan hatékony kezeléseket biztosítunk. Csak és 

kizárólag kiemelten magas minőségű Európai szép ipari gépekkel a Német High Care 

Weyergans, a Holland Pascaud kozmetikai és a Svájci Trinity  luxus hajápoló termékekkel 

dolgozunk. Minden vendégünkre minimum 2 óra idő szánunk a tökéletes eredmény eléréséhez. 

Nem sietünk maximum 3 vendéget szolgál ki egy kollégánk naponta, így mindig frissen és 

maximális figyelemmel tudjuk kiszolgálni vendégeinket.  

Tartson Privát szépségnapot! 

Nálunk lehetősége van "kibérelni" szalonunkat, akár pár óra erejéig is! 

Ha Ön és családja, barátai, üzleti partnerei szeretnének egy különleges és hatékony 

szépségnapot tartani, mint a Hollywoody sztárok a filmekben, jöjjenek el hozzánk, és csak 

Önökre fordítunk minden figyelmet, nem tartózkodik más Önökön kívül a Szalonban. Igény 

szerint snackkel, sushival és italokkal várjuk a privát szépségnapon, amelyek teljes mértékig 

személyre szabhatóak, legyen szó a az étlapról, kezelésekről vagy bármely más speciális 

szolgáltatásról. 

Ha az általános szépségszolgáltatások mellet, igényli a nyugalmat és a látványosan hatékony 

kezeléseket szeretne, elfogadható árakon, Próbáljon ki minket!  Vegye igénybe díjmentes 

állapotfelmérésünket, személyre szabott tanácsadásunkat. Célunk mindenből a legjobbat adni 

Önnek, tökéletes arcbőrt, alakot, életmódot, frizurát, és nem utolsó sorban ÉLMÉNYT 

kínálunk! 

Kávé és tea különlegességek mellett, 100% natúr gyümölcslevekkel és behűtött pezsgővel 

vendégeljük meg önöket. 

Mitől center? 

Minden, amire az igényes Hölgyeknek és Uraknak szüksége lehet, nálunk egy helyen:  

Az általános kozmetikai szolgáltatások mellet, speciális biorezonanciás állapotfelméréssel, 

szaktanácsadással személyre szabott kezelési tervel 

 - 27 speciális testkezelő, méregtelenítő, alakformáló géppel és 

- egyedülállóan speciális kozmetikai hideglézeres és tűs mezoterápiás gépekkel 



- oxigénterápiával  

- Pascaud és High Care arc és test kezelésekkel 

- savas hámlasztásokkal 

- tű nélküli mezoterápiás arc feltöltéssel,  

- lézeres ajakhidratálással 

- egyedülálló arcmaszkokkal 

- kollégáink több mint 20 éves tapasztalatával 

...és még sok szeretettel várjuk Önöket! 

Bárminemű kérdéssel a 

kezelésekről, árainkról, 

stb,  kérem keressenek minket 

az alábbi elérhetőségeken. 

 

 

  


