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Jesteś kobietą i jak większość z nas, chciałabyś zachwycać piękną i gładką skórą oraz doskonałą sylwetką.
Niestety skóra po lecie jest przesuszona, szorstka i z przebarwieniami. Z niechęcią spoglądasz w lustro i
zastanawiasz się, jak jej pomóc? Nie zadręczaj się i przegoń złe myśli. Uśmiechnij się, marzenia się spełniają.
Już dzisiaj koniecznie przyjdź do Studia Urody Cleo w Krakowie, a twoja sucha i szara skóra pozostanie tylko
sennym koszmarem. Salon kosmetyczny w Krakowie, to idealne miejsce dla ciebie. Profesjonalna obsługa
zadba o twój komfort i wygodę, a wykonane zabiegi przywrócą skórze gładkość, jędrność i odpowiednie
nawilżenie. Salon urody Cleo oferuje nowoczesną metodę głębokiego złuszczania naskórka zwaną
mikrodermabrazją, która skutecznie rozprawi się z twoimi przebarwieniami słonecznymi. Po tym zabiegu
skóra stanie się ładnie napięta, gładka i odzyska promienność i blask. Nie zamartwiaj się, tylko pozwól sobie
pomóc.

Studio urody Cleo: Salon kosmetyczny / fryzjerski 
ul. Kalwaryjska 96, 30-504 Kraków
(Podgórze, przy Rondzie Matecznego)
Tel: 503 606 607.

Kategorie
Zdrowie i uroda - Uroda
Zdrowie i uroda - Gabinety kosmetyczne
Zdrowie i uroda - Fryzjer
Zdrowie i uroda - Pozostałe
Firmy i usługi - Usługi
Według lokalizacji - Małopolskie - Kraków-podgórze
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Salon kosmetyczny, Salon fryzjerski, Fryzjer kraków, Salon urody, Kosmetyczka, Manicure, Pedicure, 
Keratynowe prostowanie włosów, Icoone studio urody, Gabinet kosmetyczny, Podgórze, Kraków, Manicure
hybrydowy, Endermologia, Mikrodembrazja
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