10% RABATU NA
KERATYNOWE PROSTOWANIE WŁOSÓW
Prostowanie Keratynowe to rewolucyjna technologia w dziedzinie prostowania włosów, dzięki
której przywrócony zostaje naturalny wygląd włosów, utrzymujący się od 3 do 5 miesięcy.
System wykorzystuje nanomolekuły keratyny, której cząstki są tak malutkie,
że miliony z nich mogą się zgromadzić na główce szpilki. Cząstki nano-keratyny zostają osadzone
i zamknięte głęboko we wnętrzu zniszczonego włosa, otaczając go trwała nierozpuszczalną
powłoką, dokładnie naśladującą naturalną keratynę.
System przywraca włosom gładkość, jedwabistość i witalność. Możliwe jest to dzięki niepowtarzalnej formule produktu, opartej na cząsteczkach kaszmirowej nano-keratyny, naturalnych aminokwasach, olejkach i witaminach. Keratynowe prostowanie może być wykonane na wszystkich
rodzajach włosów. Jednak szczególnie jest polecane przy włosach zniszczonych, suchych,
porowatych, pierzastych, zniszczonych przez słońce, koloryzowanych, jak również do przedłużek
włosów wykonanych z naturalnych włosów.
Nie polecany natomiast jest na włosach mocno rozjaśnionych i uwrażliwionych oraz cienkich i
przerzedzonych.
ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI PROMOCJI!
Warunki Promocji:
1. Kupon do jednorazowego skorzystania z 10% rabatu na Keratynowe Prostowanie włosów.
2. Ceny wyjściowe są oficjalnie podane i zależą od długości włosów. Od ceny wyjściowej obowiązuje rabat.
3. Kupon należy pokazać przed rozpoczeciem usługi - po przyjściu do salonu lub poinformowaniu
recepcję przy rezerwacji wizyty.
4. Kupon może być zrealizowany w dniach OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU do 31.12.2019r.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
6. Kupon nie może być zamieniony na inną usługę. Nie można za niego żądać równowartości
pieniężnej.
7. Kupon należy okazać przy kasie z wypełnionymi DANYMI KONTAKTOWYMI ZAMIESZCZONYMI
PONIŻEJ.
Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych na potrzeby Salonu Fryzjerskiego
Eric Stipa. Dane nie będą ujawniane osobom trzecim i żadnym firmom zewnętrznym. Administratorem
Państwa danych osobowych jest właściciel salonu Eric Stipa. Pozostawione przez Państwa w salonie, dane
fizycznie są chronione i przechowywane przez 12 miesięcy od dnia wykonania usługi.
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TAK

NIE

