SVATEBNÍ VIZÁŽ – BALÍČEK
• návrh svatebního účesu a líčení v den zkoušky
• konzultace v den zkoušky
• jednu zkoušku účesu
• jednu zkoušku líčení
• česání v den svatby
• líčení v den svatby
• pomocný materiál, sponky a vlásenky
• zvýhodněná cena na líčení dalších svatebních hostů 500kč/os. (provést lze pouze kompletní
líčení)
Cena balíčku – 2500,- Kč (záloha v den zkoušky 1500,- Kč – odečítá se rezervační poplatek). Další
zkouška líčení a účesu 1200,- Kč. Cestovné 10,- Kč/km. Výjezd do 10 km (počítá se i zpáteční cesta)
150,- Kč.
SAMOSTATNÉ LÍČENÍ A ÚČES
• Svatební účes
1500 Kč (včetně jedné zkoušky, další zkouška 750,- Kč)
(záloha v den zkoušky 1000,- Kč – odečítá se rezervační poplatek)
1000,- Kč bez využití zkoušky
• Svatební líčení
1500 Kč (včetně jedné zkoušky, další zkouška 750,- Kč)
(záloha v den zkoušky 1000,- Kč – odečítá se rezervační poplatek)
1000,- Kč bez využití zkoušky
Rezervace termínu
Termín je nejlepší domluvit telefonicky, v případě, že jste v zahraničí, využívám i aplikaci WhatsApp.
Váš termín je zarezervovaný po složení rezervačního poplatku 1000,- Kč.
ČÚ: mBank: 670100-2213478832/6210.
Cestovné 10,- Kč/km. Výjezd do 10 km (počítá se i zpáteční cesta) 150,- Kč.
OSTATNÍ
Ozdobné sponky, čelenky, hřebínky a jiné doplňky zajištěné vizážistkou nejsou součástí ceny. V případě
použití vlasových podložek je účtována záloha 200,- Kč/ ks. V případě česání přijďte prosím s max.
jeden den předem umytými vlasy.
LÍČENÍ A VLASOVÝ STYLING
Proměna S Hankou Rozmarinovou a Ilonou Pavlatovou (barva,
2900,- Kč
střih, líčení a dvě fotografie). Kde: Kadeřnictví Minská a Kosmetické
a vizážistické studio Sukova.
Večerní
650,- Kč
Společenské

650,- Kč

Společenský účes

490–850,- Kč

Líčení společenské + účes

1500,- Kč

Svatební líčení včetně zkoušky více zde

1500,- Kč

Svatební líčení nebo účes bez zkoušky

1000,- Kč

Svatební účes včetně zkoušky

1500–1800,- Kč

Další zkouška svatebního líčení a účesu

1200,- Kč

Další svatební host

500,- Kč/os

(+ cesta)
(+ cesta)
(bez zkoušky)

Svatební vizáž (líčení + účes) včetně zkoušky

2500,- Kč

Svatební vizáž (líčení + účes) bez zkoušky

2000,- Kč

(+ cesta)

Pozor! Líčení a česání o víkendech a ve svátcích (např. svatby) pouze u klienta nebo na adrese Křivánky
15, Brno Bosonohy!
FOTO MAKE-UP (BOOK)
Přítomnost u fotografování, možnost úpravy vlasů a styling
Foto make-up (ve studiu – jeden styl)

od 1500,- Kč/os (+ cesta)
790,- Kč

Foto make-up (reklama)

od 2500,Kč/den
dohodou

Přehlídkové

(+ cesta)

PORADENSTVÍ
Poradenství v líčení s ukázkou

750,- Kč/hod

„Průvan v kosmetické kabelce“. Poradenství s ukázkou nalíčení
Poradenství v oblasti image (nákupy s klienty)
– každá další započatá hodina

890,- Kč (45 min. -1 hod.)
1500,- Kč/ max. 3 hod.
500,- Kč

KURZY LÍČENÍ
Mini škola líčení patentovanou Egyptskou hlinkou Egypt Wonder
(cca 1 hod.)
Škola líčení (naučíte se líčit samy sebe) cca 1,5 – 2 hod.
Individuální kurzy líčení – studio v Brně nebo u klienta
Třídenní individuální kurz líčení (studio v Brně nebo u klienta)

990,- Kč

Individuální kurz FOTO MAKE-UP (pouze ve studiu v Brně)

5900,- Kč

CESTOVNÉ
Cestovné

10,- Kč/km

Výjezd do 10 km (počítá se i zpáteční cesta)

150,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %.

1500,- Kč
4500,- Kč/den
11500,- Kč

(+ cesta)
(+ cesta,
případně
ubytování)

