
Екипът на салон "Ефект" Ви представя 
промоционалните си предложения 

за Юли 2018 г. 
 

Козметика 

 

Терапия с JETT PLASMA LIFT за 75 лв., вместо за 90 лв. 
Пакет от 6 процедури за 360лв., вместо за 540лв. 

 

 Времетраене: 30 мин. 

 

 JETT PLASMA LIFT PROFI е иновативен козметичен уред, който 

извършва изключително ефикасен лифтинг, подпомага бързото 

възстановяване на тъканите, стяга, подобрява еластичността и стимулира 

имунитета на кожата. Технологията е базирана на обработване на кожата 

чрез плазмен поток, без инжектиране на химически вещества. 

  

За дълготраен резултат се препоръчват шест-осем последователни 

процедури. 

 

 

Лазерна епилация на мишници - при покупка на три 
процедури - 120лв. - получавате една подарък! 
  

 Времетраене: 15 мин. 

 

 Лазерната епилация е една от най-важните процедури за хората, които 

нямат време за традиционното обезкосмяване. Невинаги обаче резултатите 

са такива, каквито очакваме. От какво зависи ефективността на лазерната 

епилация? В най-голяма степен от апаратурата. Затова и след дълго 

проучване на пазара избрахме да работим с Elysion - висок клас апарат за 

лазерна епилация с доказани резултати и гарантирана безопасност. 
 

Маникюр 

 

2 в 1 - Маникюр + Дийпинг система 
 

Маникюр + Дипинг с обикновен лак за 30 лв., вместо за 40 лв. 

Маникюр + Френски дип за 40 лв., вместо за 50 лв. 

Маникюр + Дипинг с гел-лак за 60 лв., вместо за 70 лв. 

 

Времетраене: 120 мин. 

 

 

Имате чупливи нокти, а мечтаете за красив и дълготраен маникюр? Това 

вече е възможно е Дипинг системата на Kiara Sky. 

Технологията представлява нанасяне на дълготрайна акрилна пудра, 

която заздравява и най-чупливите нокти. Тя коренно се различава от 



досегашните акрилни субстанции, защото е преработена по специален 

начин, така че да не вреди на Вашите нокти. Формулата не съдържа 

разграждащи материали и вредни материали, а към нея има добавени 

витамини и минерали. 

Получавате дълготраен маникюр и здрави нокти, а на Вас оставяме да 

изберете от многобройните нюанси на лаковете. 

 

Масаж 

 

Ароматерапевтичен масаж на цяло тяло за 28 лв., 
вместо за 40 лв. 
 
 Пакет от 4 процедури за 100лв., вместо за 160лв. 
 

Времетраене: 60 мин.  

 

Почувствайте се преродени след този вълшебен масаж. Ще получите 

класически релаксиращ масаж на цялото тяло с ароматни масла , който се 

прилага с цел тонизиране или релаксиране на организма. Чрез него се 

разнасят следите от умората, засилва се имунната система, подобрява се 

кръвообращението в кожата, подкожието и мускулите, подобрява се 

дейността на нервната система.  

 

При закупуване на процедури в пакет, валидността е два месеца. 
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