
 

Oferta ślubna 2019 
upięcia i wizaż 

 

 

Dziękuję Pani za wybór mojego salonu na ten Specjalny Dzień! 
Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Pani oczekiwania w tym wyjątkowym czasie 

i postaramy się, aby fryzura stała się idealnym dopełnieniem Pani kreacji ślubnej. 
Przygotowaliśmy opis warunków współpracy,  

dzięki którym organizacja usługi będzie możliwie najłatwiejsza 
oraz przebiegnie we wzajemnym zrozumieniu i najlepszej atmosferze. 

 
 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

REZERWACJA TERMINÓW 

1. Rezerwacja terminów fryzury próbnej, makijażu próbnego oraz wstępna rezerwacja 

terminu usług w dniu ślubu nastąpi po mailowym odesłaniu danych Panny Młodej 

zawartych na końcu tego dokumentu wraz z potwierdzeniem zgody na przedstawione 

warunki współpracy. 

2. Usługi próbne powinny być wykonane od dwóch miesięcy do miesiąca przed datą ślubu. 



3. Ostateczna rezerwacja terminu wykonania usług w dniu ślubu następuje w momencie 

wpłaty bezzwrotnego zadatku wynoszącego 50% ich wartości, który jest płatny w 

terminie maksymalnie do miesiąca przed datą cermonii zaślubin. 

4. Sugerujemy płatność zadatku w dniu usługi próbnej jeśli jest ona ustalona na ponad 

miesiąc przed terminem ślubu. W innym wypadku prosimy o wpłatę na konto: 

Pracownia Natalia Kozłowska 

78191010482401722251260001 

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz datę ślubu.  

5. Usługi próbne nie są wykonywane w soboty. 

 

USŁUGI 

1. W cenę usługi wliczona jest konsultacja, omówienie możliwości wykonania zabiegu oraz 

dobranie i wykonanie odpowiedniej fryzury/makijażu. 

2. Stylista dołoży wszelkich starań, aby dobrać styl fryzury i makijażu do urody, stroju oraz 

wybranych dodatków.  

3. Istnieje możliwość uczesania lub pomalowania gości z otoczenia Państwa Młodych. Prosimy 

zawsze o wcześniejszą rezerwację, czyli podanie ilości osób oraz rodzaju zabiegów do 

wykonania. 

4. Do wykonania zabiegu w dniu ślubu konieczne jest wykonanie zabiegu próbnego (zarówno 

upięcia jak i makijażu). 

5. Prosimy zawsze o punktualne przybycie do salonu. 

 

FRYZURA ŚLUBNA 

1. Wszystkie elementy potrzebne do wykonania upięcia (wsuwki, wypełniacze, kokówki, gumki 

do włosów, środki fryzjerskie do stylizacji włosów itp.) zapewnia fryzjer. 

2. Wszelkie ozdoby, czy dekoracje do włosów (kwiaty, spinki ozdobne, cyrkonie) leżą zawsze w 

gestii Panny Młodej. 

3. Istnieje możliwość kupna lub wypożyczenia dopinek włosów za dodatkową opłatą - 

prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie.  

4. Podczas spotkania realizowane jest jedno upięcie, realizacja kolejnego wymaga 

wcześniejszych ustaleń. 

5. W okresie od tygodnia do dwóch przed dniem ślubu polecamy wykonanie w salonie 

zabiegów pielęgnacyjnych w celu nabłyszczenia i odżywienia włosów.  

6. Istnieje możliwość zmiany fryzury lub makijażu w dniu ślubu (czyli różniących się od usługi 

wykonanej podczas próby), jednakże będzie wymaga to wcześniejszej konsultacji ze 

specjalistką. 



MAKIJAŻ ŚLUBNY 

1. W cenę makijażu Panny Młodej, próbnego oraz w dniu ślubu wliczone są kępki rzęs oraz 

jego utrwalenie. 

2. Ewentualne alergie klientka również powinna zgłosić w chwili umawiania się na makijaż. 

3. Na makijaż polecamy przyjść z usuniętym wąsikiem i w miarę możliwości wyregulowanymi 

brwiami. 

4. 3-4 dni przed makijażem dobrze jest wykonać peeling twarzy, 2 dni przed nałożyć maseczkę 

nawilżającą, a w dniu poprzedzającym makijaż polecamy nawilżać twarz kremem na bazie 

wody (krem na bazie oleju może rozszerzać pory, co może niekorzystnie wpłynąć na 

trwałość makijażu). 

5. Co najmniej na tydzień przed terminem makijażu prosimy o niekorzystanie z nowych, 

wcześniej nie sprawdzonych na sobie zabiegów kosmetycznych oraz stosowania nowych 

kosmetyków w celu uniknięcia wystąpienia alergii skórnej.  

6. Na kilka dni przed zabiegiem polecamy picie dużej ilości wody, aby najlepiej nawilżyć skórę. 

7. Na usługę wizażu prosimy przychodzić  bez własnego makijażu. 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ze względu na kameralny charakter salonu prosimy uprzejmie o ograniczenie ilości osób 

towarzyszących do maksymalnie jednej. Możemy nie mieć możliwości pomieszczenia 

większej ilości osób.  

2. Ostateczny wygląd fryzury uzgadniany będzie tylko z Panną Młodą i jej zdanie traktowane 

będzie jako ostateczne i wiążące. 

3. Obecność kamerzysty lub fotografa w salonie wiąże się z: 

a. podpisaniem zgody wizerunkowej marki NK pracownia fryzjerska dotyczącej RODO i 

warunków publikacji; 

b. niezakłócaniem pracy fryzjerów podczas realizacji usługi. 

CENNIK 

Stylizacja włosów 

Usługa   

Fryzura próbna 

Fryzura w dniu ślubu 

Fryzura dla gości z otoczenia Państwa Młodych 

Fryzura dla Pana Młodego (modelowanie) 

150-200 zł 

200-350 zł 

50-200 zł 

30-40 zł 

 

 

 

 

 



Wizaż 

Makijaż próbny (kępki rzęs i utrwalenie w cenie) 

Makijaż w dniu ślubu (kępki rzęs i utrwalenie w cenie) 

Makijaż dla Pana Młodego 

Makijaż dla gości (kępki rzęs +10 zł) 

 

160 zł 

160 zł 

35 zł 

130-160 zł 

 

DANE PANNY MŁODEJ 
Prosimy o skopiowanie poniższych danych do maila, uzupełnienie ich danych Panny Młodej, 

wyrażenie zgody na przedstawione warunki współpracy a następnie odesłanie ich na adres: 

slub@nkpracownia.pl.  

 

━  

Imię i nazwisko:  

Numer telefonu: 

Data i godzina ceremonii ślubnej: 

Godzina rozpoczęcia usług w dniu ślubu: 

Ilość osób do czesania: Panna Młoda + ….. 

Ilość osób  do makijażu:  Panna Młoda + …..  

 

Ja, [proszę wpisać imię i nazwisko] wyrażam zgodę na przedstawione warunki współpracy. 

━ 

 
 

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami - w przypadku jakichkolwiek pytań służymy 

pomocą mailowo slub@nkpracownia.pl oraz pod numerem telefonu 509 964 814. 

  

 

 

Ul. Dąbrowskiego 34A, Wrocław 

slub@nkpracownia.pl 

tel. 509 964 814 
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