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Zajmujemy się profesjonalnym wizażem i stylizacją na terenie Limanowej, Nowego Sącza i Krakowa.
Przeprowadzamy pełną metamorfozę wizerunku, oferujemy analizę kolorystyczną i analizę sylwetki, zakupy
ze stylistką, lekcje makijażu, warsztaty stylizacji, business shopping i wiele innych. Organizujemy sesje
zdjęciowe indywidualne i reklamowe. Zapewniamy profesjonalne przygotowanie modelki do zdjęć. Makijaż
wykonujemy wysokiej klasy kosmetykami. Dopasowujemy makijaż do kształtu twojej twarzy i oczu oraz typu
urody. Przeprowadzamy analizę kolorystyczną za pomocą dziewięćdziesięciu chust kolorystycznych, które
umożliwiają trafne określenie typu urody. Jeśli wciąż poszukujesz swojego stylu, pragniesz zmienić lub
odświeżyć swój wizerunek, przejść metamorfozę - moja oferta jest dla ciebie. Pomogę Ci wybrać idealny strój
na każdą okazję. Nie ważne czy to ślub, studniówka, spotkanie ze znajomymi czy rozmowa o pracę - dzięki
mnie zawsze będziesz wyglądać pięknie i z klasą. Dużą wagę przykładamy do indywidualnego podejścia do
każdej klientki. Chcemy by twoje nowe ubrania były dopasowane do twojego typu urody i sylwetki, a makijaż
podkreślał twoje naturalne piękno. Pomożemy Ci wyglądać modnie, pozostając w zgodzie z twoją
osobowością i stylem życia. Naszym celem nie jest przebieranie lecz ubieranie, dlatego dużą wagę
przykładamy do rozmowy, która umożliwi nam poznanie ciebie i twoich oczekiwań. Nasza siedziba mieści się
w Limanowej, w ofercie znajduje się także dojazd do klientki.

Kategorie
Hobby i rozrywka - Fotografia
Społeczeństwo i prawo - Kobiety
Według lokalizacji - Małopolskie - Kraków
Według domeny - Com

Słowa kluczowe
Metamorfoza wizerunku, Limanowa, Analiza kolorystyczna, Zakupy ze stylistką, Sesje zdjęciowe, Przegląd
szafy, Magiastylu, Makijaż, Kraków, Makeup, Nowy sącz, Wizażystka, Anna kroczek, Stylistka, Analiza
sylwetki, Personal shopper, Stylizacja ślubna, Fashion, Wizaż

Informacje
Numer ID strony: 17634/17613, Status strony: aktywna od 25/04/2014 15:07, Typ strony: wyróżniona od
25/04/2014 15:07, Data dodania: 25/04/2014 15:07, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba
kliknięć: 2, odsłon: 2049

Page 1 / 1

http://www.katalog.net.pl/17634
http://www.magiastylu.com
http://www.katalog.net.pl/hobby_i_rozrywka
http://www.katalog.net.pl/hobby_i_rozrywka/fotografia
http://www.katalog.net.pl/spoleczenstwo_i_prawo
http://www.katalog.net.pl/spoleczenstwo_i_prawo/kobiety
http://www.katalog.net.pl/wedlug_lokalizacji
http://www.katalog.net.pl/wedlug_lokalizacji/malopolskie
http://www.katalog.net.pl/wedlug_lokalizacji/malopolskie/krakow
http://www.katalog.net.pl/wedlug_domeny
http://www.katalog.net.pl/wedlug_domeny/com
http://www.katalog.net.pl/metamorfoza_wizerunku
http://www.katalog.net.pl/limanowa
http://www.katalog.net.pl/analiza_kolorystyczna
http://www.katalog.net.pl/zakupy_ze_stylistka
http://www.katalog.net.pl/sesje_zdjeciowe
http://www.katalog.net.pl/przeglad_szafy
http://www.katalog.net.pl/przeglad_szafy
http://www.katalog.net.pl/magiastylu
http://www.katalog.net.pl/makijaz
http://www.katalog.net.pl/krakow
http://www.katalog.net.pl/makeup
http://www.katalog.net.pl/nowy_sacz
http://www.katalog.net.pl/wizazystka
http://www.katalog.net.pl/anna_kroczek
http://www.katalog.net.pl/stylistka
http://www.katalog.net.pl/analiza_sylwetki
http://www.katalog.net.pl/analiza_sylwetki
http://www.katalog.net.pl/personal_shopper
http://www.katalog.net.pl/stylizacja_slubna
http://www.katalog.net.pl/fashion
http://www.katalog.net.pl/wizaz
http://www.google.pl/search?q=site:http://www.magiastylu.com
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://www.magiastylu.com
http://www.bing.com/search?q=site:http://www.magiastylu.com

