
beauty centre

beaut
y cent

re

Pakiety promocyjne

Poznajmy się bliżej
Tylko do końca 2015 roku zabieg zapoznawczy, dzięki 
któremu lepiej poznam rodzaj Twojej skóry, kosztuje tylko 
25 € (regularna cena to 45 €).

Promocja 5+1
Wykup pakiet 5 dowolnych zabiegów, a 6 otrzymasz 
GRATIS!

Karty lojalnościowe
Oferta specjalna dla klientów stale korzystających z usług 
salonu AG Beuty Centre:
po uzbieraniu 10 stempli (1 stempel to równowartość 20 
€) otrzymasz 50% zniżki na wybrany zabieg z linii 
OPTIONS oraz kartę stałego klienta, która upoważnia do 
10% zniżki na wszystkie zabiegi.

Karty upominkowe
W AG Beuty Centre możesz wykupić kartę upominkową, 
która może być miłym prezentem dla ważnej dla Ciebie 
osoby. Kartę można wykupić na wybrany zabieg lub na 
określoną kwotę.
Za kartę upominkową można zapłacić przelewem na 
konto.

Piękna Para Młoda
Przygotuj się na ten wyjątkowy dzień z AG Beauty.Centre. 
Oferta Piękna Para Młoda zawiera:

Dla Niej:

rewitalizujący zabieg twarzy,

manicure delux,

pedicure delux,

henna wraz z regulacją,

depilacja nóg, pach oraz bikini.

Czas trwania – 300 min; cena: 180 € - oszczędzasz 35 €

Dla Niego:

peeling ciała połączony z masażem,

zabieg antystresowy dla mężczyzn z witaminą C 
z masażem twarzy,

manicure delux,

pedicure delux,

regulacja brwi.

Czas trwania – 300 min; cena: 180 € - oszczędzasz 30 €

Wykupując pakiet dla dwojga oszczędzasz 
100 € - cena pakietu dla dwojga 325 €

Pakiet bankietowy 
Otrzymałaś niespodziewane zaproszenie na imprezę           i 
potrzebujesz natychmiastowej pomocy? Właśnie na 
wypadek takich nagłych sytuacji przygotowałam Pakiet 
bankietowy, który zawiera:

zabieg ujędrniająco-odmładzający krio-lifting z maską
włókninową,

manicure ekspresowy,

pedicure ekspresowy,

henna brwi i rzęs wraz z regulacją.

Czas trwania: 150 min, cena: 85 € - oszczędzasz 25 €

Piękna Mama
Przygotuj się na narodziny Twojego dziecka i zadbaj             
Siebie w tym wyjątkowym okresie. Przyszłym mamom 
proponuję:

spersonalizowany zabieg z linii Options Germaine de 
Capuccini połączony z relaksacyjnym masażem twarzy, 
dłoni i stóp,
manicure regeneracyjny,

pedicure regeneracyjny,

henna brwi i rzęs wraz z regulacją.

Czas trwania – 210 min, cena: 90 € - oszczędzasz 30 €
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Pakiet Zadbany mężczyzna 
Każdemu mężczyźnie proponuję serię zabiegów, które 
korzystnie wpłyną na wygląd i dobre samopoczucie:

zabieg oczyszczający twarzy,

regulacja brwi,

manicure regeneracyjny,

pedicure regeneracyjny.

Czas trwania: 220 min, cena: 80 € - oszczędzasz 25 €

Pakiet regeneris 
Regeneris to idealne rozwiązanie dla kobiet, których skóra 
i ciało potrzebują regeneracji i odprężenia. W ramach 
zestawu otrzymasz:

spersonalizowany zabieg regenerujący lub rewitalizujący
z linii Options Germain de Capuccini,

peeling ciała połączony z masażem,

manicure regeneracyjny,

pedicure regeneracyjny.

Czas trwania: 210 min, cena: 100 € - oszczędzasz 30 €

Chwila dla Ciebie - Pakiet urodzinowy
Najlepsze co możesz podarować sobie na urodziny to 
chwila dla Siebie. Wszystkich solenizantów zapraszamy na 
wyjątkowy zestaw urodzinowy zawierający:

zabieg pielęgnacyjny twarzy z linii Options Germaine 
de Capuccini,

manicure delux,

pedicure delux,

relaksacyjny masaż ciała do wyboru świecą, 
gorącymi kamieniami, aromatycznym olejkiem.

Czas trwania: 285 min, cena: 150 € - oszczędzasz 30 €

Bądź piękna na wiosnę
Przywitaj wiosnę z nowym zapasem sił i usuń ze swojej 
twarzy oznaki zimowego zmęczenia. W pakiecie wiosen-
nym proponuję:

zabieg mikrodermabrazji lub oczyszczający,

pedicure delux,

manicure ekspresowy,

depilacja bikini, pach oraz nóg,

henna brwi i rzęs wraz z regulacją.

Czas trwania: 210 min, cena: 135 € - oszczędzasz 30 €

Ekskluzywny pakiet dla mężczyzn
Jeżeli chcesz zadbać o swój wygląd w wyjątkowy sposób, 
proponuję zestaw ekskluzywny:

peeling ciała połączony z masażem,

zabieg antystresowy dla mężczyzn z witaminą C 
z masażem twarzy,

manicure regeneracyjny,

pedicure regeneracyjny.

Czas trwania: 240min, cena: 125 € - oszczędzasz 30 €


