
Dzień otwarty w Kirey      22 listopad godzina 17:00. 

 

 

Zapraszamy serdecznie na dzień otwarty w Centrum Kosmetologii Kirey w Gliwicach. Przygotowaliśmy dla 

Was szereg atrakcji. Będziecie mogli zobaczyć jak prezentują się wnętrza naszych gabinetów, a także 

przetestować nasze urządzenia oraz kosmetyki na których pracujemy.  

 

 

Na kilku chętnych osobach wykonamy bezpłatne pokazowe zabiegi: 

 

 

18:00 - Lifting rzęs InLei z henną, 

18:20 - zabieg intensywnie liftingujący Caviar Imperial firmy KLAPP, 

19:20 - zabieg na bazie kwasów firmy Peel Mission, 

19:40 - laserowe usuwanie tatuażu/makijażu permanentnego, 

20:00 - zakończenie połączone z losowaniem nagród          

 

 

3 miejsce: laminacja / Lifting rzęs Inlei z henną, 

2 miejsce: zabieg na bazie kwasów firmy Peel Mission, 

1 miejsce: zabieg intensywnie liftingujący Caviar Imperial firmy KLAPP, 

 

 

     możliwość zakupu kosmetyków marki KLAPP z corocznej promocji świątecznej, które będę idealnym 

prezentem dla Twoich bliskich. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na www.kirey.pl 

 

 

     masz mały tatuaż lub niechciany makijaż permanentny? Pokażemy jak działa nasz laser Q-switch i 

wykonamy zabieg usunięcia całkowicie bezpłatnie 

 

 

     dodatkowo podczas całego wieczoru będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych porad kosmetologicznych 

 

 

Zapisując się tego dnia na zabiegi otrzymasz RABAT ❗❗❗ 

 

 

-10 % na wszystkie zabiegi do 100zł  

-15 % na wszystkie zabiegi do 150zł  

-20 % na wszystkie zabiegi od 150zł  

 

Oferta specjalna* 

 

     Makijaż permanentny brwi w cenie 499 zł dla 2 pierwszych osób ** 

     Endermologia ciało lub twarz seria 10 zabiegów w cenie 949 zł dla 2 pierwszych osób *** 

 

 

Oczywiście nie obędzie się bez szampana, pysznej kawy czy słodkiego poczęstunku       

 

 

     Poinformuj koleżanki, Mamę lub siostrę i przyjdźcie razem. 

 

 

 Udostępnij post dla swoich znajomych - poinformuj nas jeśli jesteś pewna, że będziesz z nami 

       692-136-194. 

@ gabinet@kirey.pl 

 

https://www.kirey.pl/oferta/lifting-rzes-inlei-z-henna
https://www.kirey.pl/oferta/klapp-pielegnacja-twarzy/caviar-imperial-zabieg-liftingujacy
https://www.kirey.pl/oferta/klapp-pielegnacja-twarzy/caviar-imperial-zabieg-liftingujacy
http://www.kirey.pl/
mailto:gabinet@kirey.pl


 

*oferta specjalna nie łączy się z innymi rabatami. 

**warunkiem skorzystania z promocji jest zapisanie się w dniu eventu oraz wpłata zadatku w kwocie 100zł. 

 Zabieg należy wykonać do końca 2019. 

***warunkiem skorzystania z promocji jest zapisanie się w dniu eventu oraz wpłata zadatku 100zł.  

Zabiegi należy rozpocząć do 15.12.2019 

 


