
VK
PROFI VISAGE

Vladislava Krajníková, DiS. | nezávislá kosmetická poradkyně Mary Kay |  VIZÁŽISTKA - MISTRYNĚ ČR v make-upu | nositelka titulu PROFESIONÁL ROKU

+420 777 668 358 | info@profi-visage.cz \ www.profi-visage.cz

Líčení
Kosmetické poradenství Mary Kay      ZDARMA
Líčení v průběhu kosmetického poradenství     ZDARMA
Vizážistické minimum (90 minut)       750 Kč
Denní líčení           350 Kč
Slavnostní a večerní líčení         550 Kč
Slavnostní a večerní líčení (akce pro maturantky)      450 Kč
Svatební líčení v den svatby (u nevěsty doma)      1.000 Kč
Zkouška svatebního líčení (ve studiu)      500 Kč
Líčení nevěsty a její maminky v den svatby     1.200 Kč
Líčení svědkyně, svatebního hosta      350 Kč

Úprava make-upu po obřadu                                                500 Kč 

Svatební/slavnostní účes 
Slavnostní účes (dle náročností, platí i pro zkoušku účesu)               400 - 700 Kč
Zkouška svatebního účesu (ve studiu, dle náročnosti)                        400 - 700 Kč 
Svatební účes v den svatby (dle náročnosti)                                       400 - 700 Kč 
Slavnostní účes svatebních hostů (dle náročnosti)                              300 - 700 Kč

Svatební balíček  STANDARD      2.500 Kč
(zkouška svatebního účesu a účes v den svatby, zkouška svatebního líčení 

a líčení v den svatby, líčení maminky nevěsty)        

Svatební balíček  DE LUXE      4.900 Kč
(zkouška svatebního účesu a účes v den svatby, zkouška svatebního líčení 
a líčení v den svatby, líčení maminky nevěsty a tří svatebních hostů,
úprava make-upu po obřadu, v průběhu a po focení)

Komerční líčení  
Foto make-up (cena za hod.)       500  Kč
Hair styling (cena za hod.)        500  Kč
Líčení na přehlídky         dohodou
Extravagantní/glamour líčení       dohodou
Kurzy líčení pro firmy (cena za hod.)      1.000 Kč

Ostatní služby  
Celodenní kurz pro profesionály       1500  Kč

Sobotní kurz líčení s Mary Kay (5 hod.)      750  Kč
Celodenní kurz líčení pro týmy Mary Kay (cena za osobu)   1000  Kč
Lifting obličeje (cca 70 min.)       450  Kč

Speciální ceník pro VIP klientky Mary Kay
Vizážistické minimum        ZDARMA
Sobotní kurz líčení s Mary Kay       500  Kč


