Wymarzony Wieczór Panieński w SPA...
J’ADORE INSTYTUT
Wyjątkowy relaks z lampką szampana w gronie najbliższych Ci osób...
Rytuały SPA, aromatyczne zabiegi na twarz i ciało... Oodnowa Ciała i duszy...

Przykładowe programy:
Opcja I - cena 200zł/os. (2h)

Opcja II - 300zł/os. (ok 3h)

- Manicure hybrydowy lub klasyczny
- Relaksujący zabieg na twarz wraz z
masażem twarzy i karku
- Regeneracja dłoni
- Lampka szampana i słodki poczęstunek

- Balijski masaż ciała
- Manicure hybrydowy lub klasyczny
- Relaksujacy zabieg na twarz wraz z masażem
twarzy i karku
- Regeneracja dłoni
- Lampka szampana i słodki poczęstunek

Opcja III - 400zł/os. (ok 4h)
- Orientalny masaż całego ciała
- Manicure hybrydowy lub klasyczny
-Relaksujacy zabieg na twarz wraz z
masażem twarzy i karku
- Regeneracja włosów L’oreal lub Pedicure
SPA
- lampka szampana i słodki poczęstunek
- niespodzianka dla każdej z uczestniczek

Opcja IV
Nie znalazłyście Pakietów, które Was
interesują? Dajcie Nam znać a spróbujemy dostosować je do Waszych potrzeb.
Zapraszamy też do skorzystania z wizażu,
wymodelownia włosów lub innych zabiegów upiększających. Zapraszamy!

Już niedługo Wielki Dzień - w oczekiwaniu na tę jedyną najpiekniejszą chwilę  pozwól przenieść się do
strefy relaksu i przedślubnej pielęgnacji.  Wraz z gronem najbliższych Ci przyjaciółek oddaj się zabiegom
pielegnacyjnym w niepowtarzalnej atmosferze luksusowych wnętrz. Wieczór panieński to wyjątkowy i
niezapomniany czas dla Przyszłej Panny Młodej.

Wyjątkowy czas w gronie najbliższych Ci osób... Magiczny wieczór panieński.
Relaks, odprężenie, dużo szczęścia i

Dodatkowo możemy zapewnić następujące atrakcje:
- Specjalne menu przygotowane na Wieczór Panieński
- Powitalne owocowe drinki*
- Dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne dla Panny Młodej i jej przyjaciółek (w cenie od 50zł do 200zł)
- Lekcja makijażu* (makijaż pokazowy dla Panny Młodej i jej świadkowej)
- Prezent dla Pani Młodej od J’ADORE INSTYTUT SPA
Upominek SPA dla każdej uczestniczki
- Wystrój SPA na dowolny temat (płatki róż, balony, muzyka pop, dance itp)
- Profesjonalna sesja przyszłej Panny Młodej z przyjaciółkami
oraz inne atrakcje „na życzenie”

J’ADORE INSTYTUT
SPA
Karmelicka 45, 31-128 Kraków
tel. 12 26 14 443, kom. 519 516 528
www.jadorebeauty.pl
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