Regulamin zapisów na rok 2022
Jestem Joanna, z pasją i zaangażowaniem wykonuję makijaże ślubne, okolicznościowe,
sesyjne, fryzury ślubne i okolicznościowe, stylizację brwi i inne zabiegi kosmetyczne.
Każdą z Was traktuję jak swoją przyjaciółkę, słucham Waszych potrzeb z całą uwagą i w
pełni je rozumiem — wszystkie w końcu jesteśmy kobietami i zawsze zasługujemy na to,
co najlepsze. Skontaktuj się ze mną, chętnie porozmawiam o Twoich oczekiwaniach i
potrzebach.
Zapisy przyjmuję poprzez wiadomości prywatną, telefonicznie pod numerem +48 883
631 221 oraz drogą mailową na adres: joanna.gluza90@gmail.com, ale jeśli chcesz,
możesz skontaktować się ze mną w każdy inny sposób.
Rezerwując termin podaj proszę Twoje imię i nazwisko, rodzaj usługi i okoliczność, datę
oraz miejsce wydarzenia.
Moje pełne portfolio możesz zobaczyć na Instagramie i Facebooku. Moja wizytówka jest
także na portalu Wedding.pl, z której jestem całkiem dumna.
Makijaż standardowo trwa około godziny i 15 minut, ale jeśli będziesz potrzebowała
więcej czasu, jestem do Twojej dyspozycji.
Nie maluj się proszę przed przyjściem na makijaż, inaczej konieczny będzie demakijaż,
a to dodatkowe koszty i strata czasu.
Na fryzurę próbną przyjdź proszę z włosami umytymi wieczorem dnia poprzedniego lub
najpóźniej 4 godziny przed wizytą. Włosy nie mogą być wyprostowane ani nie powinno
być na nich żadnych kosmetyków do stylizacji.
Przed makijażem lub fryzurą ślubną zawsze wykonuję stylizację próbną. W dniu
wydarzenia nie chcemy niespodzianek, więc wcześniej musimy mieć wszystko ustalone i
zapięte na ostatni guzik.
Termin rezerwuję po otrzymaniu zadatku w wysokości 50 zł od osoby na konto
wskazane w wiadomości prywatnej.

Zadatek zwracam, jeśli odwołasz rezerwację najpóźniej na 60 dni przed terminem, do
dnia wydarzenia włącznie.
Jeśli z jakiegoś powodu będziesz niezadowolona z mojej pracy, makijaż zostanie
całkowicie zmyty, a fryzura rozpuszczona.
Swoje usługi świadczę na terenie Śląska i Małopolski, ale dla Ciebie dojadę wszędzie
tam, gdzie będzie Ci wygodnie. Koszt dojazdu ustalimy indywidualnie.
Zapraszam Cię także do mojego studia w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 49.
Wypijmy razem kawę i porozmawiajmy o Twoich potrzebach.
W niedziele i święta do usługi doliczam 50% ceny.
Oferta ślubna na rok 2022
Makijaż ślubny próbny 140 zł (z doklejaniem rzęs)
Makijaż ślubny próbny 120 zł (bez rzęs)
Makijaż ślubny 160 zł (z doklejaniem rzęs)
Makijaż ślubny 150 zł (bez rzęs)
Makijaż okolicznościowy 140 zł (z doklejaniem rzęs)
Makijaż okolicznościowy 120 zł (bez rzęs)
Fryzura ślubna próbna 100-150zł
Fryzura ślubna 120 - 250 zł
Fryzura okolicznościowa 80 - 150 zł
Doklejanie rzęs 30 zł
* Zapisując się do mnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych
osobowych, tj. przepisanie danych do mojego kalendarza.
* Rezerwując termin akceptujesz regulamin
* Zastrzegam sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym poinformuję Cię
odpowiednio wcześniej.

