Iława. Poznaj kompleksową ofertę nowego Salonu Urody
„Lady D”. Mamy dla Was zaproszenia! [ZDJĘCIA,
AKTUALIZACJA]
data aktualizacji: 2019.09.15

Nowoczesność, jakość, komfort - to trzy filary, na których zbudowana jest oferta nowego w
Iławie Salonu Urody "Lady D". Warto odwiedzić gustownie urządzone gabinety w samym
sercu naszego miasta i tutaj oddać się w ręce doświadczonych specjalistów, którzy
podkreślą Twoje atuty i pomogą rozwiązać problemy tak, abyś po prostu - czuła się piękna!
~~galeriaspc~~4561~~
Profesjonalizm, pasja, styl, zgrany zespół i doskonała technika. Do tego przygotowanie
teoretyczne i praktyczne. To właśnie wyróżnia nowy iławski Salon Urody "Lady D". Panie i…
panowie znajdą go w samym centrum Iławy, w kojącej zmysły nowoczesnej i dyskretnej
przestrzeni kamienicy przy ulicy Kościuszki 31/26. Świadczone są tutaj usługi na
najwyższym, pięciogwiazdkowym poziomie.
KOMPLEKSOWO!
"Lady D" pod jednym dachem udostępnia wszystkie najważniejsze usługi związane z dbaniem o swoją

urodę i wizerunek.
Tutaj znajdziecie fryzjera, który profesjonalnie pomoże w doborze najbardziej twarzowej fryzury i
koloru, a także wyczaruje na głowie zachwycające uczesanie na specjalną okazję.
Są też specjaliści od makijażu. Korzystając z kosmetyków i akcesoriów najlepszych firm
kosmetycznych, wydobędą Twoje naturalne piękno i kobiecość, podkreślą atuty. Dostępny jest
makijaż dzienny, okolicznościowy i ślubny, także próbny.
Miłośników opalenizny zapraszamy do solarium. Dostępne karnety na 30, 50 i 100 minut pomogą Ci
osiągnąć piękny koloryt skóry - w sam raz na wakacje!
Zainteresowanie budzi też szeroka oferta zabiegów na twarz i ciało. Skóra Twojej twarzy
potrzebuje nawilżenia, odżywienia, a może wzmocnienia naczyń, albo regeneracji? Świetne efekty
pomogą Ci osiągnąć dostępne zabiegi komponowane, składające się z peelingu, ampułki i maski na
twarz, szyję oraz dekolt. Warto też polecić bezigłową mezoterapię, która pomaga rozprawić się z
różnorodnymi problemami skóry osób w różnym wieku, a także peeling kawitacyjny.
"Lady D" zaprasza również na zabiegi na ciało, które poprawią kondycję skóry i przyniosą ukojenie, a
także pomogą pozbyć się cellulitu i nadmiernej tkanki tłuszczowej.
Ulgę dla ciała i duszy, chwile wytchnienia i relaksu znajdziesz w wyjątkowej i bogatej ofercie
masaży.
Całości dopełnia oferta profesjonalnej pielęgnacji dłoni i stóp, depilacja, która tutaj z mało
lubianego obowiązku zmienia się w bezbolesny rytuał piękna, czy przekłuwanie uszu. Do pięknie
urządzonych gabinetów na Kościuszki warto zaprosić także po vouchery podarunkowe. Jeśli w
życiu bliskiej Ci osoby zbliża się jakaś szczególna data, rocznica, jubileusz, podaruj chwilę luksusu,
relaksu, wytchnienia... Voucher podarunkowy obdarowana osoba może wykorzystać na dowolny,
wybrany przez siebie zabieg czy usługę - dzięki temu taki prezent to zawsze strzał w dziesiątkę.
Już dzisiaj umów swoją pierwszą wizytę w nowym Salonie Urody „Lady D” w Iławie, a na pewno się
nie zawiedziesz!
UPOMINKI DLA CZYTELNICZEK*
Dla Czytelniczek portalu, we współpracy z Salonem, przygotowaliśmy niespodziankę.
To dwa vouchery:
- jeden na solarium (o wartości 50 zł) oraz
- jeden na zabieg luksusowej kuracji dla Twoich włosów na bazie kosmetyków firmy MoroccanOil.
By wziąć udział w losowaniu tych upominków:
- w komentarzu pod konkursowym postem na profilu portalu Info Iława na Facebooku wpisz, który
voucher wybierasz (solarium albo kuracja dla włosów) i podaj post dalej.
Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia! Wyniki znajdziecie na portalu w najbliższy
poniedziałek, 12 sierpnia.
*Biorąc udział w zabawie, wyrażasz zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska w aktualizacji tego artykułu (tylko w przypadku wygranej - w celu poinformowania o takim fakcie).
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Dziękujemy Czytelniczkom za ogromne zainteresowanie zabawą! Miło nam poinformować o jej
wynikach.
Vouchery zdobyły następujące osoby:
- na zabieg luksusowej kuracji dla włosów na bazie kosmetyków firmy MoroccanOil: Magdalena
Jasko Wrombel;
- na solarium (o wartości 50 zł): Justyna Kołakowska.
Nazwiska zwyciężczyń zostały już przekazane do salonu. Po odbiór voucherów prosimy zgłosić się z
dowodem tożsamości do ewentualnego wglądu. Życzymy udanego relaksu i wspaniałych efektów.
Wkrótce na infoilawa.pl kolejne zabawy z upominkami dla Czytelników - bądźcie z nami na bieżąco!

Salon i Centrum Urody "Lady D" zaprasza!
Iława, ul. Kościuszki 31/26.
Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20, a w soboty w godzinach 9-14.
Tel. 727 745 000.
E-mail: kontakt@lady-d.pl.
Witryna internetowa: link.
Odwiedź na Facebooku: link.

Uśmiechnięta, życzliwa załoga Salonu i Centrum Urody "Lady D".

W ofercie salonu są m.in. usługi fryzjerskie.

Salon mieści się w samym centrum Iławy, na ulicy Kościuszki.
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