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Salon piękności Babor Beauty SPA to innowacyjne zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało, które zabiorą Cię w
krainę piękna i prawdziwego relaksu. Naszą bogatą gamę propozycji kosmetycznych uzupełniają manicure i
pedicure (także pedicure leczniczy) oraz szereg profesjonalnych zabiegów realizowanych przez nasz wysoce
wyspecjalizowany gabinet medycyny estetycznej.
Babor Beauty SPA to nowoczesne gabinety, znajdujące się w dogodnej lokalizacji we Wrocławiu, dzięki
czemu wszystkie nasze wyjątkowe zabiegi pielęgnacyjne masz tuż obok, na wyciągnięcie ręki.
SPA we Wrocławiu? Przenieś się w krainę relaksu z dala od codziennych trosk i już dziś zarezerwuj wybrany
zabieg pielęgnacyjny w dogodnym dla siebie terminie. Podczas spotkania profesjonalna kosmetyczka udzieli
niezbędnych informacji dotyczących m.in. efektów zabiegów, czy też codziennej pielęgnacji twarzy i ciała.
Podstawą codziennej pielęgnacji domowej są oczywiście profesjonalne, perfekcyjnie dobrane do potrzeb
skóry kosmetyki. Dlatego też nasz gabinet kosmetyczny to jednocześnie sklep firmowy marki BABOR
oferujący wysokiej klasy kosmetyki tej właśnie marki.
Nasz gabinet SPA to miejsce, w którym stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm i najwyższą jakość
świadczonych usług. Panująca w salonie kameralna, miła atmosfera sprzyja odprężeniu i relaksowi. Natomiast
wysokie kwalifikacje i znakomite kompetencje naszego personelu, w połączeniu z nowoczesną aparaturą oraz
wysokiej klasy kosmetykami, gwarantują znakomite efekty realizowanych zabiegów. W trosce o
bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów, wszystkie narzędzia profesjonalnie sterylizujemy w autoklawie.
Kategorie
Uroda i zdrowie - Spa
Uroda i zdrowie - Medycyna estetyczna
Uroda i zdrowie - Makijaż
Uroda i zdrowie - Salony urody
Uroda i zdrowie - Uroda
Według lokalizacji - Dolnośląskie - Wrocław
Według domeny - Pl
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wrocław
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