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N Ő I , F É R F I B I Z A L O M K Á R T YA T U L A J D O N O S O K R É S Z É R E
ÉS VIP PROGR AMB AN RÉSZ T VE VŐ VENDÉGEINK SZ ÁMÁR A
VÁ L A S Z T H AT Ó T E R M É K E K :

KERASTASE L AK ÁSPARFÜM
Vidd haza a Kérastase termékcsaládok kifinomult illatait
lakásparfüm formájában is az otthonodba.

ÁR A - 8 .000 Ft
4.000 PONT + 4.000 Ft

BABOR HY-ÖL AND PHY TOACTIVE
HYDRO BASE
A megfelelő arcápolás alapja a tökéletes letisztítás. Ez a két
termék kizárólag együtt használható, egymás hatását egészítik ki annak érdekében, hogy az arcbőrről és dekoltázsról
minden szennyeződést eltüntessenek és a további bőrápoló
termékek hatóanyagai bejussanak a bőr mélyebb rétegeibe.

ÁR A - 14 . 500 Ft
8.000 PONT + 7.000 Ft

BABOR WITH LOVE, 7 AMPULL A
Aranyékszer a hét minden napjára: ez az első alkalom, hogy
a BABOR aranyozott ampullákba tölti legendás szépség ampulláit. Szerezd meg a Gold Edition luxus kincseit: három
különböző ampullát egy szettben. Hydra Plus: valódi frissítő
a nedvességre szomjazó bőr számára.Beauty Rescue: segít
“újraindítani” a hektikus, stresszes életmód által megviselt
bőrt és erősíti természetes védekező funkcióját. 3D Firming:
Tréning az arckontúroknak. A benne lévő hyaluronsav segít
fokozni a bőr rugalmasságát és csökkenti a “toka-hatást”.

ÁR A - 13 .000 Ft
6. 500 PONT + 6. 500 Ft

EXKLUZÍV ARCKEZELÉS, 20 PERCES
MASSZÁZZSAL, BŐRÁLL APOT
FELMÉRÉSSEL
Relaxáló arcmasszázs kezelés, bőrtípusnak megfelelő ampullás hatóanyag bevitellel, mely garantáltan egy pihentető
élményt ad és segít kilépni a rohanó hétköznapok forgatagából. Igény szerint bőrállapot felméréssel és bőrápolási
tanácsadással.

ÁR A - 17.000 Ft
8. 500 PONT + 8. 500 Ft

KERASTASE CHRONOLOGISTE
SERUM UNIVERSEL
Az első HIALURON-tartalmú fejbőr revitalizáló szérum,
amely hidratálja, ápolja a fejbőrödet és növeli komfortérzetét. Az ABYSSINE ÉS AZ E-VITAMIN feltölti a hajrostokat,
testesebbnek és egészségesebbnek érzed hajszálaidat már
az első használat után.

ÁR A - 60.000 Ft
29. 500 PONT + 29. 500 Ft

GAMMA + MINI TURBO COMPRESSOR
HAJSZÁRÍTÓ
Otthoni használatra, de akár utazáshoz is kitűnő választás
ez a mini hajszárító. Fekete, aquamarine és korall színekből
választható.

ÁR A - 14 . 300 Ft
7.000 PONT + 7.000 Ft

BABOR MEN 4 RÉSZES UTAZÓSZET T
Speciális méretű szett utazáshoz, mely mindent tartalmaz,
amire a férfi bőrnek szüksége van. A 10 ml-es Calming Aftershave Serum egy frissítő borotválkozás utáni szérum, amely
támogatja a borotválkozás utáni bőrregenerációt és csillapítja
az irritációkat. 15 ml Calming Face & Eye Cream: Gyorsan felszívódó, tápláló és nyugtató arckrém az érzékeny férfi bőrre és
a szem környékére. 15 ml Energizing Face & Eye Gel: ultrakön�nyű, energetizáló gélkrém az arc és a szem környékére. Az 50
ml-es Energizing Hair & Body sampon egy frissítő tusfürdő a
test és a haj számára.

ÁR A - 13 .000 Ft
6. 500 PONT + 6. 500 Ft

FÉRFI CALLUX PEDIKŰR + MANIKŰR
A Callux pedikűr egy új, innovatív professzionális láb peeling. A lábpeeling egy gyümölcssavas hámlasztásos eljárás,
ami inkább egy wellness élmény és nem egy klasszikus
pedikűr kezelés. Teljesen higiénikus, fájdalommentes, nem
használunk szikét (kést). Gyors, hatékony módja a bőrkeményedések és a száraz repedezett bőr eltávolításának. Ide
tartozik a körmök szépítése is, mely során eltávolítjuk a felesleges bőrt a körömágyakról is.

ÁR A - 18 . 500 Ft
9.250 PONT + 9.250 Ft

KÉRASTASE FUSIO SCRUB, FÉRFI
FEJBŐR REGENERÁLÓ KEZELÉS,
10 PERCES FEJMASZÁZZSAL:
Komfortos fejbőr érzetet adó kezelés. Több féle Kérastase kezelésből segítenek választani szakembereink annak
függvényében, hogy egy fejbőr revitalizálásra és egy hos�szú, pihentető fejmasszázsra van igény, vagy egy fejbőr
probléma kezelése a cél.

ÁR A - 6 . 500 Ft
3.250 PONT + 3.250 Ft

VIP PROGR AMB AN RÉSZ T VE VŐ VENDÉGEINK SZ ÁMÁR A
VÁ L A S Z T H AT Ó T E R M É K E K :

KERASTASE EXTENSIONISTE SZET T
Megerősíti a hajrostokat. Ezáltal a haj egészségesebb és
ellenállóbb lesz, így gyorsabban is nő.
Hajszín világosítása során történő, szerkezetében enyhén
sérült hajra javasoljuk.

ÁR A - 22 .000 Ft
11.000 PONT + 11.000 Ft

KERASTASE GENESIS SZET T
Hormonális, vagy szülést követő hajhullás enyhítésére javasoljuk.
Amellett, hogy táplálja a hajhagymákat, erősíti az elvékonyodó hajszálakat is.

ÁR A - 22 .000 Ft
11.000 PONT + 11.000 Ft

KERASTASE BLOND ABSOLU SZETT
Ha világosszőke a hajad és rajongsz a hamvas árnyalatért,
ha a szőkítésektől porózus, nehezen kezelhető, könnyen gubancolódó a hajad, akkor ez a te szetted!

ÁR A - 22 .000 Ft
11.000 PONT + 11.000 Ft

AUTHENTIC BEAUT Y CONCEPT
HAJPARFÜM
Sokan fújnak parfümöt a hajukra, viszont a sima parfüm
nem erre való... alkoholtartalma miatt kiszáríthatja a hajat.
Az Authentic Beauty Concept legújabb, legkülönlegesebb
vegán tagja a hajparfüm, mellyel te is ellenállhatatlanul
vonzó és magabiztos leszel.

ÁR A - 18 .000 Ft
9.000 PONT + 9.000 Ft

BABOR AMPULL A TOJÁS
Ez a különleges bőrápolási rutin hatékonyan küzd a bőr öregedésének első jeleivel szemben és elősegíti a bőr sejtjeinek
regenerálódását. A 14 napos intenzív kezelés olyan értékes
hatóanyagokkal látja el a bőrt, melyek védik, feszesítik és építik azt. A három különleges ampulla (Precious Gold, Precious
Platinum, Precious Rosegold ) extra fiatalos, ragyogó arcszínt
kölcsönöz a bőrnek.

ÁR A - 16 . 900 Ft
9.000 PONT + 8.000 Ft

KÉRASTASE CHRONOLOGISTE LUXUS
K AVIÁR SPA RITUÁLÉ HAJÁPOLÓ
SZALONKEZELÉS HAJSZÁRÍTÁSSAL
Segít megőrizni a haj és a fejbőr fiatalságát. 10 perces fejmasszázzsal járó fejbőr fiatalító kezelés. Neked ajánljuk,
ha a fejbőrödet az idő múlásával egyre rugalmatlanabbnak,
száraznak, érzékenynek érzed és feszül, hajad pedig töredezett, elvékonyodó.

ÁR A - 27.000 Ft
13. 500 PONT + 13. 500 Ft

EXKLUZÍV ARCKEZELÉS, 20 PERCES
MASSZÁZZSAL + MÉREGTELENÍTŐ
NYIROKMASSZÁZZSAL
Relaxáló arcmasszázs kezelés, bőrtípusnak megfelelő hatóanyag
bevitellel, mely garantáltan egy pihentető élményt ad és segít kilépni a rohanó hétköznapok forgatagából. Igény szerint bőrállapot felméréssel és bőrápolási tanácsadással.Nyirokmasszázs,
egy különleges készülék segítségével, fél órán keresztül vákum
és hullám érzetű masszázzsal kényeztet. Hatásai: salaktalanítás,
nyirokmasszázs, keringésjavítás, rehabilitáció, cellulit csökkentés,
zsírbontó kezelések hatékonyságának fokozása.

ÁR A - 38 .000 Ft
19.000 PONT + 19.000 Ft

B I Z A LO M K Á R T YA

MILYEN SZABÁLYAI VANNAK A PONTGYŰJTÉSNEK?
Minden egyes költésed után pontokat írunk jóvá a kártyádon. 100 Ft elköltése után 4 pont
jár, egészen addig, amíg a költéseid értéke el nem éri a 300.000 Ft-ot, amikor is VIP státuszba kerülsz. Ezt követően 100 Ft-onként 6 ponttal jutalmazzuk vásárlásaidat. A pontgyűjtés időtartama 2 év, ezután a pontgyűjtés újraindul. Érdemes tehát kétévente ajándékokra cserélni pontjaidat!
Férfi vendégeink már az első költéseik után is 10 pontot kapnak minden elköltött 100 Ft után.

MIÉRT JÓ NEKED, HA AJÁNLOD MÁSNAK IS
A HEISZLER SZALONT?
A bizalomkártya regisztráció során küldünk egy kódot e-mailben számodra. Aki a szalonunkban a Te ajánló kódoddal vásárol vagy vesz igénybe szolgáltatást, mi meglepetéssel kedveskedünk Neki, Neked pedig 2000 pontot írunk jóvá a kártyádon.
És ez még nem minden! Névnapodat és szülinapodat is pontokkal ünnepeljük. Névnapodra 500, szülinapodra pedig 1000 pontot kapsz tőlünk ajándékba, amelyek ráadásul
nem járnak le, így bármikor beválthatod őket!

MIRE KELL MINDENKÉPPEN ODAFIGYELNED,
HA GYŰJTÖD A PONTOKAT?
Figyelj a határidőkre! Ebben természetesen mi is segítünk Neked. Az aktiválás után 2 évre a
pontgyűjtés újraindul, (erről természetesen 1 hónappal korábban értesítést küldünk).
Reméljük, Neked is nagyon sok örömöt fog okozni a kártya használata, és sok értékes ajándékkal leszel majd gazdagabb! Továbbra is köszönjük Neked a bizalmat!

MI TÖRTÉNIK, HA OTTHON FELEJTED A
KÁRTYÁDAT?
Aranyszabály: minden esetben nagyon fontos, hogy a kártyádat hozd magaddal szalonlátogatásod alkalmával! Sajnos nincs rá lehetőség, hogy utólagosan felírjuk a pontokat
a költéseid után, vagyis csak akkor tudjuk növelni pontjaidat, ha a vásárlás napján magaddal hoztad a kártyát.

VIP

NŐI
FÉRFI

KÖSZÖNTÜNK TÉGED, MINT A HEISZLER
BIZALOMKÁRTYA JOGOSULTJÁT!
Megtisztelő számunkra, hogy minket választottál - hiszen mi a szalonban évek óta azon
dolgozunk, hogy elégedett vendégeink között tarthassunk számon! Ezt a törekvésünket szeretnénk a Heiszler Bizalomkártya segítségével is megmutatni, hálánk jeléül pedig megismertetni Veled azt, hogyan válthatod bizalmadat jelentős kedvezményekre!

HOGYAN MŰKÖDIK A HEISZLER BIZALOMKÁRTYA?
Neked annyi a dolgod, hogy - ahogyan eddig is - igénybe veszed szolgáltatásainkat. Mi
pedig bizalmadat nemcsak a színvonalas szolgáltatással viszonozzuk, hanem pontokkal is jutalmazzuk, amelyekkel értékes ajándékokra tehetsz szert! Válogass kedvedre a
programban részt vevő termékekből, és használd fel pontjaidat! A termékek felét pontokkal fizetheted, így minden termékünk csak a felébe kerül számodra.

+36 20 227 5156 | 1137 Budapest, Pozsonyi út 34.

+36 20 330 8505 | 2040 Budaörs, Felsőhatár utca 1.

Nyitvatartás: H-P: 08.00 - 20.00-ig, SZ: 09:00-18:00
info@heiszlerszalon.hu | www.heiszlerszalon.hu | www.facebook.com/HeiszlerSzalon

