SVATEBNÍ CENÍK
a důležité informace
Samostatný make-up - 2 500,hodin.
• Svatební líčení dle Vašich představ, které vydrží až do pozdních večerních
Pracuji převážně s luxusní dekorativní kosmetikou, která přináší dlouhou výdrž a vysokou pigmentaci.
Využívám speciálních technik, které zaručují vyšší výdrž. V ceně je veškerý materiál a zkouška
svatebního líčení.

Samostatný účes - 2 000 - 3 000,• Svatební účes, který vydrží protančený večer. Cena zahrnuje veškeré stylingové produkty od světových
značek. S každým účesem si vyhraji a propracuji ho do detailů. Cena se odvíjí dle zvoleného typu účesu
a dle náročnosti.
• V ceně je zahrnuta zkouška svatebního účesu.
• Na použitý materiál (výplň, pinetky, gumičky) se platí vratná záloha 100,-. Ihned po vrácení materálu
Vám peníze vyplatím zpět.

KOMPLET Make-up + Hairstyle - 4 500,• Pro utvoření celkového dokonalého vzhledu doporučuji využít balíček komplet. Nemusíte se tak ve Váš
den D o nic starat a vše bude podle Vašich představ.
Pro rezervaci Vašeho svatebního termínu je nutné uhradit rezervační poplatek ve
výši 1000,- na účet 280709822/0300, jako variabilní symbol uveďte datum svatby.
Po připsání částky na účet bude Váš termín závazně rezervován. Při zrušení termínu
se rezervační poplatek nevrací. Můžete využít QR platby.

Jak probíhá zkouška?
• Probíhá cca 4 týdny před svatbou, ohledně jejího termínu mě prosím kontaktujte cca 8 týdnů před svatbou,
případně rovnou při svatební rezervaci. Předsvatební zkouška trvá přibližně 2 hodiny. Navrhneme pro Vás
nejlepší variantu svatebního líčení i účesu, které se budou hodit k Vaší svatební výzdobě, svatební barvě i
k svatebním šatům. Rozvrhneme časový plán ve svatební den, naplánujeme příjezd a doladíme detaily.
Doporučím Vám, jak se o pleť před svatbou starat. Doporučuji mí připravenou fotku šatů a květiny,
případně i fotky účesů a líčení, které se Vám líbí. Na zkoušce se platí částka 1000,-. Doporučuji využít
ošetření ,,Spanilá nevěsta“ třeba v rámci zkoušky, nebo samostatně. Lépe se poznáme, budete mít
příjemnější pocit a ještě si užijete dokonalou péči o vaše tělo!

Jak probíhá den D?
• V den svatby se platí doplatek za objednanou službu. Čili před svatbou 1000,-, na zkoušce 1000,- a v den
svatby 2500,-.
• V tento den si na přípravy vyhraďte minimálně 1,5-2 hodiny. Určitě počítejte s tím, že musíte být učesaná
a nalíčená minimálně hodinu před obřadem, poté následuje oblékání do šatů, focení, navlékání podvazku
atd. Nevěstu běžně připravuji až jako poslední, ráno si přivstanou svatebčanky ☺
• Cena za dopravu je 5,-/km od Mladé Boleslavi nebo Loučeně, platí se cesta tam i zpět.

A co přípravy svatebčanek?
Ráda připravím i Vaše svatebčanky, jejich počet a o jaké služby mají zájem mi nejlépe hlaste již při rezervaci
svatebního termínu.

Samostatný make-up (30min)

500,-

Samostatný účes (20-30min)

500-800,-

Komplet (cca 45min)

1 100,-

