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Dzień dobry, 

Jest mi bardzo milo, że skontaktowałaś się właśnie ze mną. Mam nadzieję, 

że zdobędę Twoje zaufanie i w efekcie nawiążemy zadowalającą 

współpracę. 

Dziękuję pięknie i zapraszam do zapoznania się z ofertą jaką dla Ciebie 

przygotowałam: 

 

MAKIJAŻ 

 

Makijaż Okolicznościowy   130 zł 

Makijaż ślubny próbny     160 zł 

Makijaż ślubny                       160 zł 

Pakiety ślubne          900 zł / 1100 zł 

Korekta Pana Młodego       25 zł 

 

 koszt dojazdu ustalany indywidualnie 

 makijaż dla minimum 3 osób tego samego dnia - 10% ( nie dotyczy       

pakietów) 

 w cenę makijażu wliczone są kępki rzęs 

 

Wszystkie usługi wykonuje z dojazdem do klienta lub stacjonarnie 

Os. Olszynka 4i/6, 62-050 Krosno/ Mosina.  

Dojazd na terenie Mosiny i okolic(do 10km) jest wliczony w koszt usługi.  
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OFERTA WIZAŻOWA 

 

MAKIJAŻ ŚLUBNY (Panna Młoda) 160 ZŁ 

 

Z reguły poprzedzony makijażem próbnym, na który gorąco namawiam 

(dzięki niemu dokładnie wiesz jak będziesz wyglądać podczas ceremonii 

zaślubin). Zależy mi abyś była w pełni usatysfakcjonowana z efektu 

końcowego, dlatego niezależnie od tego czy jest to Twój pierwszy, 

ostateczny makijaż ślubny (bez próbnego) czy drugi (odtworzenie makijażu 

próbnego) na jego wykonanie zarezerwuj proszę do 2 godzin. 

 

MAKIJAŻ ŚLUBNY PAKIET ZŁOTY 1100ZŁ 

 

- makijaż próbny Panny Młodej, 

- makijaż Panny Młodej w dzień uroczystości, 

- korekta Pana Młodego w dzień uroczystości, 

- makijaż dodatkowo zgłoszonych Gości weselnych 3 osób, 

- pakiet obejmuje klejenie sztucznych rzęs lub kępek rzęs dla max 4 osób 

(Panna Młoda + max 3 osoby) 

- pakiet obejmuje dojazd na miejsce uroczystości max 50km, każdy 

następny km /1,50zł (lub ustalany indywidualnie z klientką). 

 

MAKIJAŻ ŚLUBNY PAKIET SREBRNY 900 ZL 

 

- makijaż próbny Panny Młodej, 

- makijaż Panny Młodej w dzień uroczystości, 

- korekta Pana Młodego w dzień uroczystości, 

- makijaż dodatkowo zgłoszonych Gości weselnych max 2 osoby, 
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- pakiet obejmuje klejenie sztucznych rzęs lub kępek rzęs dla max 3 osób 

(Panna Młoda + max 2 osoby) 

- pakiet obejmuje dojazd na miejsce uroczystości max 50km, każdy 

następny km / 1,50zł (lub ustalany indywidualnie z klientką). 

 

MAKIJAŻ OKOLICZNOŚCIOWY 130 ZŁ 

 

Stosowny do okazji: wesele, randka, sesja biznesowa itp. oraz preferencji 

klientki. Na jego przygotowanie proponuje zarezerwować 2 godziny. 

Zazwyczaj jest on wykonany w krótszym czasie, ale pozostawiam jego mały 

zapas w przypadku nieplanowanych sytuacji mających miejsce w trakcie 

spotkania (np. ważna rozmowa telefoniczna klientki). 

 

KOREKTA PANA MŁODEGO 25 ZŁ 

 

Oferta skierowana zarówno do Pana Młodego jak i gości weselnych, 

chcących czuć się komfortowo podczas ceremonii zaślubin i wesela. 

Polega ona na bardzo delikatnym, naturalnym ujednoliceniu kolorytu skóry, 

jej zmatowieniu, ujednoliceniu linii brwi, zagęszczeniu brody- wąsa.  

 

MAKIJAŻ ŚLUBNY PRÓBNY 160 ZŁ 

 

Ślub to wyjątkowy dzień i taki też ma być wykonany przeze mnie makijaż. 

Chcę aby każda Panna Młoda czuła się w nim komfortowo i pięknie! 

Dlatego na zrealizowanie usługi makijażu ślubnego próbnego zarezerwuj 

proszę do 3 godzin. Po przeprowadzonym wywiadzie z klientką, na którym 

szczegółowo omawiamy Twoje oczekiwania względem kolorystyki, tekstury 

produktów, efektu końcowego. Przekazujesz mi informacje na temat 
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kolorystyki przewodniej na uroczystości: kolorystyki,  rodzaju kwiatów 

wybranych do bukietu ślubnego; odcienia sukni ślubnej; rodzaj i kolorystyka 

biżuterii; czy będziesz miała welon, toczek a jeśli tak przygotuj proszę 

chociaż zdjęcie. Wykonuję jeden, pełny próbny makijaż ślubny w 100% 

zatwierdzony przez Pannę Młodą. 

Makijaże próbne wykonywane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 

przedpołudniowych. Sprawdzasz reakcję skóry na nałożone kosmetyki 

pielęgnacyjne i kolorowe, obserwujesz trwałość makijażu oraz kolorystykę i 

sposób utleniania się koloru (czy makijaż zmienia odcień).  

Na dzień po makijażu próbnym proszę Cię o kontakt w celu jego 

zatwierdzenia lub informacji na temat niepokojących obserwacji oraz chęci 

wprowadzenia zmian. 

            

                                   OPRAWA OKA                               

 

MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI (metodą ombre/ daddy brows) 599 ZŁ 

 

Mikropigmentacja brwi poprzedzona konsultacją i wywiadem na temat 

stanu zdrowia. Przygotowanie rysunku próbnego po zatwierdzeniu go przez 

klientkę ( należy pamiętać, że jest to trwała pigmentacja i kształt jaki 

zaakceptujemy zostanie z nami na lata), następuje wprowadzenie barwnika 

pod skórę igłą jednorazową z zastosowaniem znieczulenia miejscowego. 

Zabieg trwa do 3,5 godziny. Brwi podczas gojenia jaśnieją nawet               

do 40-60%. Po 4-6 tygodniach od zabiegu wykonuję tzw. korektę brwi. 

Koszt korekty to 100zł. Jest to kolejne dopigmentowanie brwi, które 

nadajemy głębi koloru, koryguje ewentualne ubytki pigmentacji w skórze. 

Chcesz cieszyć się trwałym makijażem brwi, bez poprawiania go w ciągu 

dnia? Nie tracić czasu na równe wyrysowanie kształtu każdej z nich, 
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podkreślanie kredką, pomadą do brwi?  Myślę, że już wiesz, że to zabieg 

stworzony właśnie dla Ciebie!  

Do zabiegu używam sprzętu i akcesoriów najwyższej jakości miedzy innymi  

quantum, icolor, famisoo itd. 

 

HENNA PUDROWA BRWI Z REGULACJĄ 70 ZŁ 

 

Zapraszam na profesjonalną stylizację brwi henną pudrową z efektem 

tatuażu. Naturalny skład, bez amoniaku oraz innych szkodliwych substancji! 

Koloryzacja i pielęgnacja w jednym. Jeśli zależy Ci na naturalnym 

podkreśleniu kształtu brwi oraz lekkim zabarwieniu skóry to zabieg dla 

Ciebie! To jedyna koloryzacja brwi, która utrzymuje się na skórze nawet do 

14 dni. Efekt na włoskach zostanie z Toba nawet do 7 tygodni. Zabieg trwa 

do 50 min, a efektem pięknych brwi będziesz cieszyć się znacznie dłużej 

niż po tradycyjnej koloryzacji farbką. Zabieg wykonuję produktami Wonder 

Brow Henna.                         

 

Pracuję na kosmetykach charakteryzujących się dobrą i wysoką 

jakością oraz produktach wodoodpornych (np. ESTEE LAUDER, TOO 

FACED, SEPHORA, NYX, MAC, BENEFIT, HUDA BEAUTY, INGLOT, 

ZOEVA itp) 

Jako mgr kosmetologii i wizażystka pomogę Ci dopasować odpowiednią 

pielęgnację do Twojej skóry. Sprawię, że Twój makijaż będzie trwały i 

zachwycający przez wiele godzin. 

 

W razie dodatkowych pytań jestem do dyspozycji. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

AW Aleksandra Wruk LINE & BEAUTY 


