


 POPRAWIAMY JAKOŚĆ I KOMFORT ŻYCIA
 

Jesteśmy po to, by dać Ci wyjątkowe chwile i niepowtarzalne emocje. 
Jesteśmy po to, by dbać o Twoje zdrowie, urodę i doskonałe samopoczucie. 

Specjalistyczne masaże oraz autorskie programy odmładzające, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne

Świadomą współpracę z Klientem dla podniesienia efektów działań terapeutycznych
i kosmetycznych prowadzonych w gabinecie – gimnastykę twarzy i automasaż twarzy, 
kinezytaping leczniczy i kosmetyczny, warsztaty z pielęgnacji domowej

Świadomą kulturę kosmetyczną - pracę na wysokiej jakości kosmetykach naturalnych 

Wsparcie i poprawę komfortu kobiet w ciąży, dzieci oraz osób starszych 

Indywidualne konsultacje, spotkania edukacyjne, warsztaty dla kobiet

Wsparcie z zakresu zdrowia, odżywiania, kreowania wizerunku i samorozwoju

Starannie dobrany zespół współpracowników - dobrze wyszkolony i stale podnoszący swoje 
kompetencje zawodowe

Wyjątkową, przyjazną i dyskretną atmosferę

Interesujące oferty sezonowe i bogate  programy lojalnościowe 

Oferujemy  Państwu: 

www.annanocon.pl

Zachęcamy wszystkich Klientów do korzystania z sauny na podczerwień (IR) przed każdym masażem oraz zabiegiem na ciało, 

zażywania odświeżających kąpieli przed zabiegami oraz delektowania się firmowymi herbatkami, aromatyczną kawą  

i orzeźwiającą wodą. Jesteśmy stale do Państwa dyspozycji.

"Wszystkie drogi duchowe zaczynają się od ciała. Boga i sakrum można doświadczyć wszędzie.
Również wellness i fitness mogą być autentycznymi drogami do doświadczenia harmonii ciała 
i duszy. Do głębokiej religijnej mądrości i duchowego piękna można dojść także w świeckich miejscach..." 
Jager Willigis



MASAŻE TWARZY

Masaż twarzy to naturalna metoda na zachowanie młodych i zdrowych rysów twarzy. To doskonały sposób 
na odmłodzenie bez ingerencji chirurgicznej. Gwarantujemy, że efekty są widoczne już po pierwszej wizycie 
w gabinecie. Specjalizujemy się w oryginalnych masażach i terapiach odmładzających. 

Program masażu dobieramy w zależności od indywidualnych czynników i potrzeb skóry naszego Klienta: 
masaż liftingujący, spłycenie zmarszczek, pobudzenie produkcji kolagenu – każdy wiek ma swoje określone 
wyzwania i potrzeby  do opracowania. 

Mamy duże osiągnięcia we współpracy z lekarzami i specjalistami  z różnych dziedzin medycyny:
- medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna: rehabilitacja mięśni twarzy i przygotowanie do zabiegów 
medycznych  
- stomatologia i ortodoncja: redukcja napięcia spowodowanego szczękościskiem, regeneracja mięśni 
twarzoczaszki, łagodzenie dolegliwości bólowych w okolicy głowy
-  logopedia:  rozluźnianie napięć i wzmacnianie mięśni twarzy u dzieci z zaburzeniami mowy
-  psychologia: redukcja stresu, zmniejszanie napięć, poprawa funkcjonowania układu nerwowego
Służymy pomocą i doświadczeniem.



Czas trwania Cena 

relaksujące z aromaterapią: relaksują, 

regenerują i wzmacniają organizm (głównie 

układ odpornościowy i nerwowy)

silna relaksacja, głębokie działanie 

psychosomatyczne
30-60 min 120,00 - 160,00 

profilaktyka przeciwstarzeniowa (+30) 60 min 200,00

wzmacnianie tkanek, modelowanie (+40) 60 min 200,00

poprawa owalu twarzy - lifting (+40) 30 min 140,00

90 min 460,00

bardzo mocny lifting -  magic lift (+40) 60 min 290,00

refleksoterapia twarzy 60 min 140,00

Tsuboki: masaż punktów młodości (+40) 60 min 140,00

wzmacnianie, regeneracja, odmładzanie (+70) 60 min 200,00

masaż ciała i twarzy
relaks, regeneracja, odnowa biologiczna 

organizmu
150 min 320,00

MASAŻE TWARZY 

odmładzające: relaksują, regenerują, 

dotleniają i wzmacniają tkanki 

Rodzaj zabiegu

POPRAWIAMY JAKOŚĆ
I KOMFORT ŻYCIA

Kompleksowe usługi 
dla wymagającego Klienta

Tabu - unikatowa terapia odmładzająca - 
mentalna, fizyczna i energetyczna regeneracja 
organizmu, silna stymulacja układu nerwowego, 
hormonalnego i mięśniowego;
specjalistyczne techniki manualne oraz 
naturalne terapie dźwiękiem, kamieniami, 
zapachami i naturalnymi eliksirami (+40) 



MASAŻE CIAŁA

Oferujemy masaże przynoszące ulgę w bolesnych skurczach, odbudowujące organizm po urazach czy 
długotrwałym unieruchomieniu, a także korygujące niedoskonałości ciała – wyszczuplające, antycellulitowe 
i modelujące.

W naszej ofercie znajdziesz masaże wyjątkowe, które są przepełnione luksusem, niecodziennymi 
wrażeniami, wzbogacone o doznania smakowe, zapachowe i dobrze dobraną muzykę. Pozostawiają trwały 
ślad w pamięci i są znakomicie dostosowane do twoich potrzeb. Możesz mieć pewność, że odnajdziesz to 
wszystko czego potrzebujesz. Wszystko dla Ciebie.



dodatkowy piling do masażu ciała
usunięcie rogowej warstwy naskórka, 

przygotowanie ciała do masażu
15 min 60,00

silna relaksacja, głębokie dzialanie 

psychosomatyczne

60 - 90  - 120 

min

180,00 - 220,00 - 

250,00

głowa, szyja, obręcz barkowa, ramiona 45 min 120,00

stopy z elementami refleksoterapii 60 min 140,00

głęboki relaks mięśni (całe ciało)
60 - 90  - 120 

min

180,00 - 220,00 - 

250,00

głęboki relaks mięśni (plecy, ramiona) 30 - 45 - 60 min
80,00 - 95,00 - 

120,00

masaż sportowy 30 min 60,00

joga masaż (całe ciało) 90 - 120 min 220,00 - 250,00

drenaż limfatyczny (częsciowy - całe ciało) 60 - 90 min 150,00 - 180,00

intensywny lipo-redukcyjny, modelujący (brzuch, 

uda, pośladki)
90 min 220,00

antycellulitowy (brzuch, uda, pośladki) 60 min 180,00

antycellulitowy (nogi, pośladki) 60 min 150,00

bańką chińską (nogi, pośladki) 30 min 80,00

ujędrniający (częsciowy - całe ciało) 60 - 90 min 150,00 - 220,00

profesjonalnie pielęgnujący biust 60 min 150,00

specjalistyczny brzucha "płaski brzuch" 60 min 150,00

ujędrniający ramion "skrzydła anioła" 30 min 90,00

specjalistyczny pośladków "jędrna pupa" 60 min 150,00

rozluźniający plecy i pośladki 60 min 120,00

rozluźniający całe ciało 90 min 180,00

MASAŻE CIAŁA  

relaksujące z aromaterapią: relaksują, 

regenerują i wzmacniają organizm (głównie 

układ odpornościowy i nerwowy)

pielęgnacyjne, wspomagające poprawę 

kondycji tkanek: wyszczuplają, modelują, 

redukują cellulit, ujędrniają

regenerujące i odbudowujące tkanki: 

detoksykują i poprawiają kondycję tkanek, 

mięsni i stawów 

dla kobiet w ciąży

Piling ciała sauna IR, piling, przemasowanie 60 min 80,00 - 110,00

Rytuał znad Oceanu Spokojnego sauna IR, masaż gorącymi muszlami 90 min 250,00

Indonezyjski Rytuał z Bali na 4 ręce 
sauna IR, masaż ciepłymi olejami, synchroniczny, 

głęboko rozluźniający, wykonywany przez dwie 

terapeutki jednocześnie

90 min 360,00

Polinezyjski Dotyk
sauna IR, piling, masaż, masaż stemplami 

ziołowymi 
90 min 260,00

Indooceania - podróż na Daleki Wschód 

sauna IR, piling, masaż inspirowany Ayurwedą 

i technikami wschodu, w prezencie błękitna 

pastylka "woda z laguny" do wykorzystania 

w czasie kąpieli w domu

90 min 290,00

RYTUAŁY SPA & WELLNESS 



Ekskluzywny Rytuał Oryginalnymi Gorącymi 

Kamieniami Wulkanicznymi

sauna IR, piling, masaż ciała, twarzy i głowy, 

masaż kamieniami
120 min 360,00

Magiczny Rytuał Woskiem - masaż świecą
sauna IR, piling, masaż ciepłą, naturalną 

kompozycją wosków 
120min 290,00

Czekoladowa Rozkosz - Szampańska Delicja
sauna, masaż naturalną czekoladą, masaż olejem 

(piling dla chętnych dodatkowo)
90 min 290,00

Rytuał Kleopatry - Królowej Egiptu
sauna IR, ekskluzywny piling ciała, masaż twarzy 

i ciała 
120 min 360,00

Rytuał Sułtanki Saby
sauna IR, rytualne obmycie ciała pianą, piling 

ciała, masaż ciała, pielęgnacja twarzy: masaż  

i maska, serum na dłonie i stopy

150 min 450,00

SENSUALITY - MISTYCZNY RYTUAŁ 

KOBIECOŚCI luksusowy, energetyczny i 

aromaterapeutyczny zabieg rewitalizujący dla 

kobiet (silnie stymulujący układ hormonalny)

detoks i oczyszczenie - ekskluzywny piling 

ciała i twarzy, maska algowa, sauna IR, 

holistyczny masaż ciała, litoterapia, rytuał palenia 
staroindiańskiego cygara i równoważenie pracy 

czakramów - praca z cialem energetycznym 

człowieka, pielęgnacja twarzy: masaż oraz maska 

na twarz

210 min 960,00

SEDUCTIVE - REGENERACYJNY RYTUAŁ 

MĘSKOŚCI luksusowy, energetyczny i 

aromaterapeutyczny zabieg rewitalizujący dla 

mężczyzn (silnie stymulujący układ 

hormonalny)

detoks i oczyszczenie - ekskluzywny piling ciała 

i twarzy, maska z błota z morza martwego, 

sauna IR, holistyczny masaż ciała, litoterapia, 
rytuał palenia staroindiańskiego cygara - praca  

z ciałem energetycznym człowieka, pielęgnacja 

twarzy: masaż, serum na dłonie i stopy

210 min 960,00

RYTUAŁY SPA & WELLNESS 



KOSMETYKA I PIELĘGNACJA

Wewnętrzne wyciszenie można osiągnąć także w wielkim mieście, wypełnionym gwarem i kakofonią 
dźwięków.

Wszystko zależy od Twojego nastawienia, miejsca i otaczających Cię ludzi. Dlatego tak wiele osób 
odwiedza Gabinet ANNA NOCON health & beauty, gdzie znajdują ukojenie i spokój. To miejsce łączy 
w sobie pielęgnację i prawdziwą, duchową odnowę. Dobór zabiegów jest indywidualny, dostosowany do 
konkretnej osoby. Dlatego wizyta rozpoczyna się od rozmowy. Specjaliści z ANNA NOCON health & beauty 
kompleksowo przygotują Cię na każdą okoliczność: wykonają makijaż, a także perfekcyjny manicure
i pedicure.

W naszym salonie łączymy nowoczesne metody i techniki pielęgnacyjne, aby zaspokoić nawet najbardziej 
wymagającego Klienta.



zabieg na oczy piling, masaż pielęgnacyjny, maska 45 min 105,00

zabieg na oczy i usta piling, masaż pielęgnacyjny, maska 60 min 150,00

zabieg nawilżający dla skóry suchej i 

wrażliwej
piling, detoks, regeneracja, masaż, maska 120 min 250,00

zabieg ujędrniający i modelujący kontur 

twarzy

piling, detoks, regeneracja i wzmacnianie, masaż, 

maska
120 min 250,00

zabieg odmładzający - 

przeciwzmarszczkowy

piling, detoks,  regeneracja i odżywienie, masaż, 

maska
120 min 250,00

zabieg nawilżający dla skóry tłustej
piling, detoks, oczyszczanie, przywracanie 

równowagi skórze, masaż, maska
120 min 250,00

zabieg dla cery trądzikowej
piling, detoks, oczyszczanie, przywracanie 

równowagi skórze, maska
90 min 200,00

wersje rytualne zabiegów z dodatkowym 

masażem pleców
masaż pleców, piling, detoks, masaż, maska 120 min 290,00

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA TWARZ ALQVIMIA -  aromaterapia

zabieg antycellulitowy saua IR, piling, masaż, maska 120 min 260,00

zabieg odchudzający saua IR, piling, masaż, maska 120 min 260,00

zabieg ujędrniający saua IR, piling, masaż, maska 120 min 290,00

zabieg upiększający biust, dekolt, szyje saua IR, piling, masaż, maska 90 min 220,00

zabieg terapeutyczny przeciwbólowy 
sauna IR, maceraty roślinne, masaż leczniczy 

częściowy, maska regenerująca
90 min 220,00

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA CIAŁO ALQVIMIA - aromaterapia

nawliżanie - silne nawilżenie i regeneracja 

(Silicum Marine Treatment)
piling, ampułka nawilżająca, masaż, maska 90 min 290,00

odmładzanie - oczyszcenie, dotlenienie, 

odżywienie (Ibeauty)
piling,  ampułka,  masaż 60 min 180,00

lifting - lifting twarzy, szyji i dekoltu, 

wygładzenie zmarszczek, "efekt botoksu" 

(Ultimate Time Solution Rytual)

piling, serum, maska z biologicznej celulozy, 

masaż
90min 350,00

rozjaśnianie -  rozświetlenie skóry i rozjaśnienie 

przebarwień, odżywienie i regeneracja (Clear 

Expert Treatment)

piling, ampułka, maska wybielająca, masaż 90min 300,00

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA TWARZ THALGO - morski świat



morski detoks i wyszczuplanie oczyszczenie, 

złuszczenie, regeneracja (Marine Prelude)

sauna IR, piling z maską oczyszczającą i 

remineralizującą, masaż modelujący
90 min 270,00

morski detoks i wyszczuplanie oczyszczenie, 

modelowanie (Aromaceance Treatment)
sauna IR, koncentrat wyszczuplający, masaż 90 min 230,00

wyszczuplanie, ujędrnianie i redukowanie 

obrzęków (Frigi Thalgo Wrap)

piling, drenaż - bandażowanie ciała, aplikacja 

kosmetyku (zabieg chłodzący) 
60 min 180,00

silne wyszczuplanie i ujędrnianie, detoks 

(High Precision Shaping Treatment)
piling, maska, koncentrat wyszczuplający, masaż 90 min 270,00

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA CIAŁO THALGO - morski świat

zabieg na oczy -   redukcja obrzęków, cieni   

i drobnych zmarszczek, silna regeneracja  

i nawilżenie (360° Lift Eye Treatment)

piling, serum, masaż, maska 45 min 150,00

zabieg oczyszczający - oczyszczenie  

i normalizacja, skóra młoda i tłusta (Detox 

Aromatique Anti Blemish)

piling, oczyszczenie, serum, maska 90 min 170,00

zabieg oczyszczający - oczyszczenie 

i normalizacja,  skóra dojrzała, normalna 

i mieszana (Detox Aromatique Multi Perfecto)

piling, oczyszcenie, serum, masaż, maska 90 min 200,00

zabieg oczyszczający
 

- oczyszczenie 

i normalizacja, skóra dojrzała i tłusta (Detox 

Aromatique Intensive Corrector)

piling, oczyszcenie, serum, masaż, maska 

oczyszczająca oraz maska liftingująca, 

poprawiająca owal twarzy

90 min 270,00

zabieg ujędrniający - regeneracja,  

odmładzające, silne ujędrnianie i korekta owalu 

twarzy (Spiruline)

piling,  serum, intensywny masaż, maska 

ujędrniające
120 min 350,00

zabieg nawilżający -
 

intensywne nawilżenie, 

odbudowa zdolności skóry do produkcji lipidów, 

zapobieganie utracie wilgotności (Hydra)

piling,  serum, maska, masaż 90 min 250,00

zabieg dla skóry wrażliwej - łagodzenie 

podrażnień, pielęgnacja, wzmacnianie - 

zwiększanie progu tolerancji skóry 

(Sensibeauty)

piling,  serum, maska, masaż 90 min 190,00

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA TWARZ ELLA BACHE - nutrikosmetyka



kwas migdałowy 40%   150,00 - 200,00 

kwas glikolowy 40% 150,00 - 200,00 

kwas ferulowy 20% 150,00 - 200,00 

kwas ferulowy 20% + wit C 180,00 - 240,00

kwas ferulowy DNA Recovery 350,00

kwas salicylowy 20%                       150,00 - 200,00

trójchlorooctowy 15% (TCA) 250,00

wskazania: trądzik różowaty, cera wrażliwa i delikatna, 

zaburzenia wydzielania sebum, fotostarzenie, zaburzenie 

rogowacenia naskórka (stosowany cały rok)

PILINGI CHEMICZNE 

wskazania: silne działanie przeciwzapalne i antyseptyczne, 

przyspieszenie procesu gojenia wyprysków, poprawa nawilżenia i 

elastyczności skóry, profilaktyka przeciwzmarszczkowa

wskazania: redukcja niedoskonałości: blizn, przebarwień i 

rozszerzonych porów, odnowa komórkowa, złuszczenie naskórka, 

odmłodzenie, regeneracja, poprawa napięcia i gęstości skóry

wskazania: przebarwienia, blizny potrądzikowe, trądzik, 

melasma, fotostarzenie

wskazania: intensywna profilaktyka przeciwstarzeniowa, 

naprawa uszkodzeń skóry wywołanych ekspozycją na słońce, 

regeneracja na poziomie DNA komórki,  nowoczesny piling 

wskazania: fotostarzenie, przebarwienia posłoneczne, plamy 

barwnikowe, zmarszczki, utrata jędrności, trądzik, suchość skóry, 

szara, pozbawiona blasku cera

30 min 150,00
30 min 150,00
60 min 200,00
60 min 200,00
30 min 100,00
60 min 200,00
90 min 300,00
20 min 80,00

uda + biodra + brzuch

brzuch + boki

CIAŁO - GEMINII (RF, IR) - ujędrnianie, poprawa gęstości skóry, modelowanie, antycellulit

brzuch

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA PIELĘGNACYJNA

uda
plecy

pośladki 

brzuch + wewnętrzna część ud

ramiona

przy użyciu specjalistycznego sprzętu



NeoRevive - oczyszczenie, odmłodzenie, 

ujędrnienie, poprawa gęstości skóry demakijaż, piling, zabieg Geneo, maska, masaż
90 min 350,00

NeoBright - oczyszczenie, rozjaśnienie, 

redukcja przebarwień, odżywienie demakijaż, piling, zabieg Geneo, maska, masaż
90 min 350,00

Zabieg Fali Radiowej - działanie 

przeciwzmarszczkowe, ujędrniające, 

poprawiające gęstość skóry -  modelowanie 

owalu twarzy, wzmacnianie tkanek

demakijaż, piling, zabieg RF, masaż 60 min 250,00

TWARZ, SZYJA, DEKOLT - GENEO - oczyszczanie, dotlenianie, odżywianie, ujędrnianie, odmładzanie

30 min 30,00

20 min 25,00

15 min 15,00

przedłużanie i zagęszczanie rzęs Nouveau Lashes (1:1) 120 min 200,00

90 min 140,00

120 min 160,00

regulacja i henna brwi 

KOREKTA duża do 4 tygodni

KOREKTA mała do 2 tygodni

regulacja brwi

PIELĘGNACJA OPRAWY OCZU
regulacja i henna brwi i rzęs (komplet)

10 min 15,00
10 min 15,00
15 min 30,00 - 50,00 
15 min 40,00
15 min 50,00
15 min 70,00
45 min 110,00
15 min 40,00
30 min 80,00
60 min 150,00

wąs

ręce
broda

łydki

linia bikini

pachy

uda
całe nogi

głębokie bikini
pełne bikini

DEPILACJA WOSKIEM - PERRON RIGOT

30 min 30,00
50 min 50,00
60 min 65,00
60 min 75,00
60 min 105,00
40 min 80,00
60 min 65,00
60 min 80,00
75 min 70,00
90 min 85,00
60 min 75,00

PIELĘGNACJA DŁONI

Manicure tradycyjny

Manicure japoński
Manicure z parafiną, z malowaniem

Malowanie paznokci u rąk (bez manicure)

Manicure SPA
Manicure SPA z malowaniem
Manicure z parafiną

Manicure tradycyjny z malowaniem lakierem o wydłużonej trwałości 
Manicure hybrydowy OPI/ORLY
Manicure hybrydowy OPI/ORLY korekta

Manicure tradycyjny z malowaniem



30 min 30,00

90 min 130,00
120 min 145,00
70 min 100,00
55 min 90,00
40 min 75,00
80 min 130,00
60 min 105,00
50 min 85,00

60 min 85,00
75 min 95,00
90 min 130,00
40 min 70,00
90 min 155,00
50 min 70,00
75 min 95,00
90 min 105,00
45 min 60,00

90 min od 100,00
120 min 90,00 - 130,00
120 min 180,00
30 min 20,00 - 40,00 szt

PIELĘGNACJA STÓP

SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA STÓP

Pedicure SPA

Pedicure klasyczny
Pedicure klasyczny z malowaniem

Hybrydy na paznokcie u stóp (bez pedicure)
Pedicure hybrydowy kolor/french

Malowanie paznokci u stóp (bez pedicure)

Żel na paznokcie u stóp bez pedicure

Pedicure leczniczy z klamrą metalową

Pedicure SPA z malowaniem

Pedicure leczniczy
Pedicure leczniczy z klamrą B/S

Pedicure żelowy kolor/french

Żel na naturalną płytkę paznokciową

Korekta duża (kolor / french)

Korekta mała (kolor / french)

Przedłużanie paznokci (szablon / tips)
Korekta duża (bez koloru)
Korekta średnia (bez koloru)
Korekta mała (bez koloru)

Korekta średnia (kolor / french)

Frezowanie

Klamra plastikowa B/S

30 min 80,00
15 min 20,00

20-30min 20,00-40,00 szt
20-30min 30,00-50,00
30-45 min 30,00-50,00

Klamra metalowa 

Usuwanie odcisków 

Korekcja wrastających paznokci 
Rekonstrukcja paznokci

Tamponada 

PIELĘGNACJA DŁONI

PRECYZJA | TRWAŁOŚĆ | SKUTECZNOŚĆ

DOŚWIADCZENIE | STERYLNOŚĆ | BEZPIECZEŃSTWO



USŁUGI KOMPLEKSOWE

Nasz gabinet to miejsce, w którym nie tylko dbamy o urodę, ale także o zdrowie i o edukację naszych 
Klientów. W trosce o najbardziej wymagających Klientów stale się rozwijamy, dokształcamy i poszerzamy 
naszą ofertę, by zaspokoić wszystkie potrzeby.

W ANNA NOCON health & beauty gabinety są jednoosobowe, gwarantują intymność i możliwość 
indywidualnych porad. Zapraszamy na spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, a także zachęcamy 
do organizacji spotkań okolicznościowych.

60 min 1200,00
30 min 600,00
30 min 400,00
60 min 1000,00

45 min 85,00
60 min 95,00
90 min 150,00

 150 min 300,00

dietetyk, stylistka, astrolog, psycholog   konsultacja 60 min 100,00 - 300,00

KONSULTACJE U SPECJALISTÓW 

USŁUGI DODATKOWE

kreska dolna
kreska górna

lekcja malowania

makijaż dzienny

MAKIJAŻ OKOLICZNOŚCIOWY

ODŚWIEŻENIE MAKIJAŻU do 2 lat po wykonaniu makijażu w naszym salonie  50% ceny 

makijaż wieczorowy
makijaż weselny (wraz z próbnym)

brwi

MAKIJAŻ PERMANENTNY (Long Time Liner) 
usta (kontur i wypełnienie)

Zapraszamy do zapoznania się z innymi usługami oferowanymi przez Anna Nocon Health&Beauty

Szczegóły na naszej stronie internetowej www.annanocon.pl

Kinezjotaping    Senior 60+    Spotkania okolicznościowe
Spotkania edukacyjne    Astrocoaching    Szkolenia



Szanowni Państwo, w naszym salonie obowiązuje Program Lojalnościowy dla stale 
odwiedzających nas Klientów. Prosimy o zapoznanie się z jego zasadami.

Zespół Pracowników jest do Państwa dyspozycji. Prosimy nie wahać się zgłaszać swoje potrzeby, 
życzenia oraz uwagi, które pomogą nam nieustannie podnosić jakość świadczonych usług.

50% jednorazowego rabatu na dowolnie wybrany zabieg pielęgnacyjny lub masaż w miesiącu 
urodzin  

20% rabatu za korzystanie z serii zabiegów pielęgnacyjnych i masaży 

10% rabatu dla stałych Klientów korzystających regularnie z zabiegów pielęgnacyjnych 
i masaży
  
5% rabatu na zakupy produktów i akcesoriów kosmetycznych

Dedykowane zaproszenia do bezpłatnego udziału w cyklicznie organizowanych warsztatach 
i spotkaniach.

ANNA NOCON health and beauty | Regulamin Programu Lojalnościowego

Dla Wszystkich naszych Stałych Klientów, którzy regularnie korzystają z usług naszego Salonu 
przygotowaliśmy atrakcyjny Program Lojalnościowy:

Szczegółowy regulamin dostępny na naszej stronie internetowej www.annanocon.pl



facebook.com/annanoconhealthbeauty
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