
POLSKI GABINET KOSMETYCZNY "MONIKA" ... zabiegi kosmetyczne, a także medycyna estetyczna oraz zabiegi laserowe

Wpisał Kosmetyczka Monika

Wiele lat temu, kiedy otwierałam swój gabinet na Wallsend proponowałam Wam pewien
wachlarz zabiegów kosmetycznych. Dzięki temu, że zdobyłam Wasze zaufanie i spotykamy się
już tak długo ten wachlarz zabiegów może się rozwijać , a ja wciąż mam przyjemność
zapraszać Was na nowe i kolejne zabiegi dla ciała i duszy, niezapomniany relaks, wyciszenie i
odnowę skóry.  

Mój gabinet kosmetyczny powstał i istnieje z myślą o osobach, które wiedzą jak ważne jest
zachowanie równowagi pomiędzy dbaniem o urodę i zdrowie, dobrym samopoczuciem a
osiągnięciem sukcesu. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób aktywnych, intensywnie pracujących, zmęczonych
trudami dnia codziennego proponuję zabiegi skutecznie walczące z problemami skóry. Aby
spełnić oczekiwania klientów ustalam indywidualne programy dostosowane do potrzeb i
problemów każdej Pani i Pana. 

Uzupełniając swój wachlarz zabiegów  współpracuję z wykwalifikowanymi osobami oraz
renomowanymi firmami kosmetycznymi. Dzięki użyciu zaawansowanych technik i bardzo
wysokiej jakości preparatów i zabiegów jestem w stanie zaspokoić oczekiwania najbardziej
wymagającej klienteli.

Poza wspaniałymi zabiegami pielęgnacyjnymi możecie skorzystać również z zabiegów z
zakresu MEDYCYNY ESTETYCZNEJ ( kwas hialuronowy, botox, nici PDO, mezoterapia
igłowa,  makijaż permanentny ) A TAKŻE LASEROTERAPII (trwała depilacja , zamykanie
naczynek krwionośnych oraz usuwanie przebarwień ).

WSZYSTKIE ZABIEGI WYKONYWANE SĄ NA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SPRZĘCIE ORAZ
PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE (oczywiście  zawsze do
wglądu i udostępniane na życzenie klienta ) .
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...GWARANTUJĘ MIŁĄ ATMOSFERĘ ORAZ DYSKRECJĘ. 

Każdy z nas marzy, aby dobrze wyglądać i być pięknym... Niestety, zmęczenie, stres, zmiany
klimatu, zanieczyszczenie środowiska, upływ czasu powodują, że dzień po dniu Twoja skóra
słabnie, traci wigor, naturalny blask...a może tak zatrzymać ten blask z naszą pomocą?

Bądź zawsze piękna... aby kwiaty w Twojej obecności zawstydzone się czuły.

Zdrowie i uroda jest wizytówką każdej kobiety, dbajmy o nie, aby każdego dnia czuć się
wyjątkowo... ponieważ piękno jest w każdej z nas.

Na bieżąco możecie mieć kontakt ze mną oraz śledzić wszelkie promocje, terminy zbiegów, a
także zdjęcia z zabiegów na Facebooku:
Monika -  Polski Gabinet Kosmetyczny

    -  www.facebook.com/monikakosmetolognewcastle/

Wizyty należy ustalać telefonicznie lub emailowo:

    -  07842 652 268
    -  monika4art@tlen.pl 

Możesz mi zaufać bo jestem wykształconym kosmetologiem, ale kosmetologia to nie tylko mój
zawód ...kosmetologia jest moją pasją a moim celem jest wychodzenie naprzeciw Waszym
potrzebom i oczekiwaniom ...
Serdecznie zapraszam!
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Monika
Adres: 12 St.Oswalds Rd, Holy Cross, Wallsend, NE28 7HJ

Zapraszam też do przeczytania moich artykułów z serii - "Kosmetyczka z Newcastle
radzi...", które są także umieszczone w PORADNIKU na tej stronie, w dziale ZDROWIE I
URODA:

    -  CELLULIT czy CELLULITIS ???
    -  Panowie - czas na Was!
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index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/792-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-cellulit-czy-cellulitis-.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/784-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-panowie-czas-na-was.html
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    -  Jesienna pielęgnacja skóry - kwasy AHA
    -  Poznaj swoją cerę oraz prawdy i mity na temat kremów
    -  OCZY - zwierciadło duszy...
    -  BĄDŹ PIĘKNA na Święta i Sylwestra
    -  MAKIJAŻ IDEALNY - Cz. 1 - KOSMETYKI KOLOROWE
    -  MAKIJAŻ IDEALNY - Cz. 2 - KOSMETYKI KOLOROWE
    -  MAKIJAŻ IDEALNY - Cz. 3 - triki makijażowe
    -  MAKIJAŻ IDEALNY - Cz. 4 - Makijaż wieczorowy i sylwestrowy
    -  TWOJA SKÓRA PO ZIMIE. Nowość „RED STOP” (dla cer naczynkowych)
    -  CZEKOLADA "hormon szczęścia"
    -  Atopowe zapalenie skóry
    -  Kosmetolog a kosmetyczka...
    -  Wiosenne porządki ze skórą
    -  MIKRODERMABRAZJA z kwasem BHA i srebrem – NOWOŚĆ!
    -  Serdecznie zapraszam na kolejne nowości zabiegowe... tym razem
RADIOFREKWENCJA, czyli FALE RADIOWE
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index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/771-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-jesienna-pielgnacja-skory-wymaga-troski.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/805-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-poznaj-swoj-cer-oraz-prawdy-i-mity-na-temat-kremow.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/817-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-oczy-zwierciado-duszy.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/827-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-badz-piekna-na-swieta-i-sylwestra.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/834-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-makija-idealny-cz-1-kosmetyki-kolorowe.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/838-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-makijaz-idealny-cz-2-kosmetyki-kolorowe.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/853-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-makijaz-idealny-cz-3-triki-makijazowe.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/855-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-makijaz-idealny-cz-4-makijaz-wieczorowy-i-sylwestrowy.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/889-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-twoja-skora-po-zimie-red-stop-dla-cer-naczynkowych.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/888-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-czekolada-hormon-szczescia.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/874-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-choroby-skory-atopowe-zapalenie-skory.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/923-kosmetolog-a-kosmetyczka.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/967-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-wiosenne-porzadki-ze-skora.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/984-kosmetyczka-z-newcastle-radzi-mikrodermabrazja-z-kwasem-bha-i-srebrem-nowo.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/2378-radiofrekwencja.html
index.php/poradnik/73-zdrowie-i-uroda/2378-radiofrekwencja.html

