
BEAUTY DESIGNERBEAUTY DESIGNER
Anna Mazurek

MAKEUP     PERMANENT & 



Dzięki nowoczesnym technikom makijażu
 i sprawdzonym produktom o wysokiej jakości,

gwarantujemy wyjątkową trwałość 
i nieskazitelny wygląd.

 

Stworzymy Twój wymarzony wizerunek ślubny,
który idealnie będzie pasował do Twojej sukni.

Zadbamy o Twoją pełną blasku cerę 
i najmniejszy detal stylizacji.

A to wszystko w atmosferze relaksu i
odprężenia. Zależy nam, abyś ten dzień
wspominała z radością i wzruszeniem.





MAKIJAŻ PRÓBNY (2H)

MAKIJAŻ ŚLUBNY (1,5H)

MAKIJAŻ DO SESJI POŚLUBNEJ (1,5H)

MAKIJAŻ PANA MŁODEGO (20 MIN)

MAKIJAŻ DLA GOŚCI (1,2H)

KĘPKI RZĘS 

REGULACJA BRWI

290 zł

290 zł

100 zł

190 zł

30 zł

20 zł

www.annamazurek.com

Makijaż

290 zł





FRYZURA PRÓBNA (1,5-2H)

FRYZURA ŚLUBNA (1,5-2H)

FRYZURA DO SESJI POŚLUBNEJ (1,5- 2H)

FRYZURA DLA GOŚCI (0,5- 1H)

290 zł

od 290 zł

290 zł

180-220 zł

Ostateczna cena fryzury uzależniona jest od
jej formy, długości i gęstości włosów, wielości
etapów stylizacji oraz wykorzystanych
dodatków.

Fryzura

www.annamazurek.com





Nauka 
Makijażu

Poznasz swoją optymalną paletę kolorów,
dzięki którym Twoja skóra będzie wyglądać
promiennie każdego dnia.
Skompletujesz kosmetyczkę o wysokiej jakości
produkty, które idealnie będą dostosowane
do potrzeb Twojej skóry. 
Unikniesz kupowania nietrafionych
kosmetyków.
Poznasz prostą, ale skuteczną technikę
makijażu, zgodną z najnowszymi trendami, z
uwzględnieniem konturowania twarzy i
malowania kresek idealnych. 
Zajęcia w 90 % składają się z praktycznych
ćwiczeń.

BASIC (3,5H)

490 zł

www.annamazurek.com



www.annamazurek.com

Dodatkowo nauczysz się ponadczasowego
makijażu wieczorowego, typu  Smokey Eyes,
który zapewni Ci zmysłowy i wyjątkowo
kobiecy look na randkę i każde wieczorowe
wyjście.

STANDARD (8H)

799 zł





POKAZ MAKIJAŻU (2,5H)

W swobodnym kręgu bliskich znajomych,
poznacie krok po kroku najmodniejszy
makijaż z wybiegów mody. 
Poczujecie się jak gwiazdy, przy
profesjonalnych stanowiskach do wizażu.
W trakcie pokazu chętne osoby mogą
wykonywać makijaż na sobie, idąc za
wskazówkami trenerki. 
Spotkaniu  towarzyszy seria pytań i
odpowiedzi z najbardziej nurtujących
tematów makijażu.

      To jest Wasz wieczór!

99 zł/osobę (przy grupie od 6 osób lub
równowartości cenowej)

Wieczór 
Panieński

www.annamazurek.com



GRUPOWE WARSZTATY MAKIJAŻU (4H)

Poznacie krok po kroku tajniki sztuki
makijażu, dostosowane do indywidualnych
potrzeb każdej z Was.
Otrzymacie kolornik i instruktażowe rysunki
pomocnicze do wykorzystania podczas

Spotkaniu towarzyszy seria pytań i
odpowiedzi z najbardziej nurtujących
tematów piękna.
Odmienione, wzbogacone wiedzą
wizażystów, jesteście gotowe na 

      codziennych sesji makijażowych. 

       całonocną imprezę.

Poznacie krok po kroku tajniki sztuki
makijażu, dostosowane do indywidualnych
potrzeb każdej z Was.
Otrzymacie kolornik i instruktażowe rysunki
pomocnicze do wykorzystania podczas

Spotkaniu towarzyszy seria pytań i
odpowiedzi z najbardziej nurtujących
tematów piękna.
Odmienione, wzbogacone wiedzą
wizażystów, jesteście gotowe na 

      codziennych sesji makijażowych. 

       całonocną imprezę.

199 zł/osobę (przy grupie od 4 osób)

www.annamazurek.com





Próba
Kompleksowe usługi makijażu i fryzury próbnej
wykonujemy w salonie makijażu na Mokotowie

 
ul. Al. Wilanowska 363, lok 59, I piętro, 

02-665 Warszawa 
 

między poniedziałkiem, a piątkiem, 
w godzinach 7.00-16.45.

 
Na miejscu są profesjonalne stanowiska oraz

oświetlenie i wszystkie kosmetyki niezbędne do
rzetelnego wykonania makijażów i fryzur. 

 
Makijaże i fryzury ślubne 

wykonujemy zawsze po próbie!

www.annamazurek.com



Ostateczną rezerwacje terminu makijażu i fryzury
ślubnej dokonujemy po wpłacie zadatku 

w kwocie 200 zł.
 

Proszę o dokładne przemyślenie rezerwacji, gdyż
zadatek nie podlega zwrotowi.

 
Przed przyjściem na wizytę zapoznaj się z 

Regulaminem Makijażów i Fryzur.
 
 
 
 

ZNAJDZIESZ GO TU
 

Korzystanie z naszych usług 
oznacza akceptację regulaminu.

Rezerwacja 

www.annamazurek.com

https://www.annamazurek.com/regulamin-makijazow-i-fryzur/


Dojazd 

do 6 osób na makijaż,
dojazd na terenie Warszawy.

PAKIET ŚLUBNY SREBRNY
1690 zł

 

www.annamazurek.com
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do 5 osób na makijaż i 5 na fryzurę,
usługi wykonują osobni specjaliści,
dojazd również poza Warszawą.

PAKIET ŚLUBNY DIAMENTOWY
2470 zł

 
 

 
Do powyższego pakietu należy doliczyć
koszt podróży - 3 zł/ km w obie strony.



www.annamazurek.com

minimum 6 osób na makijaż i 6 na
fryzurę, 
przy bardzo dużych grupach
istnieje możliwość rezerwacji 1-3
dni pracy z noclegami,
usługi wykonują osobni specjaliści,
dojazd również poza Warszawą.

PAKIET ŚLUBNY PLATYNOWY
2930 zł +

 
 

Do powyższego pakietu należy doliczyć
koszt podróży - 3 zł/ km w obie strony.

 





Serdecznie zapraszamy do zapoznania się 
z pełną ofertą

 
www.annamazurek.com
www.permanentnosc.pl

https://www.annamazurek.com/
http://www.permanentnosc.pl/

