z kraju i ze świata

Metamorfoza Olgi Borys
w salonie Ce-Ce Beauty Clinic
z marką Balmain
Olga Borys, za namową swojej
agentki oraz zaprzyjaźnionego
salonu Ce-Ce Beauty Clinic,
postanowiła odmienić swój wygląd.
Zmiana wizerunku to odwieczna
potrzeba każdej kobiety, a piękno
wymaga czasu i cierpliwości, tym
bardziej jeśli trzeba czekać aż
odrosną krótkie włosy. Ce-Ce
Beauty Clinic zaproponowało Oldze
Borys unikalną metodę przedłużenia
włosów marki Balmain. Efekt
końcowy jest zachwycający! Nowa
fryzura to zasługa mistrzyni Polski,
Marty Kuśmierskiej-Jaśniewskiej.
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z kraju i ze świata
„Mój romans z salonem Cece of Sweden trwa
od dobrych dziesięciu lat. Każda moja zmiana
fryzury czy koloru to ich zasługa. Moje włosy
przeżywały już różne rzeczy, ale są w świetnej
kondycji. Okazuje się, że także widzowie lubią
mnie oglądać we włosach blond i dłuższych.
Stąd też pomysł na ich przedłużenie. Choć jestem kobietą dojrzałą i nie ulegam emocjom
chwili, warto było poddać się tej metamorfozie. Pomysł moich przyjaciółek sprawdził się!
Jestem zachwycona, a za kilka dni podpisuję
kontrakt na udział w nowym serialu, więc zrobię widzom miłą niespodziankę” – mówi Olga
Borys. Ce-Ce Beauty Clinic oferuje w swej ofercie przedłużanie włosów i zagęszczanie włosów metodą Pierre Balmain. Marka Balmain
kojarzy nam się przede wszystkim z Domem
Mody, jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych domów mody we Francji. O kolekcji tego domu mody pisały wszystkie kolorowe gazety i pokazywały się w nich największe
gwiazdy show biznesu na świecie, w Polsce
kreacje od Balmain nosi m.in. Doda. Balmain
znany jest również ze swojej unikalnej metody
przedłużania włosów za pomocą taśm Dobule
Hair, który pozwala na uzyskanie naturalnego
wyglądu włosów lub stworzenie zupełnie no-

wej, szalonej fryzury. Marka posiada w swojej ofercie różne długości, kolory i faktury włosów. Dzięki temu można wybrać najbardziej
odpowiednią dla siebie opcję.
Usługę można wykonać w salonie
Ce-Ce Beauty Clinic,
ul. Sułkowicka 2/4 Warszawa,
tel, 022 828 04 04
Jeśli jesteś zainteresowany wprowadzeniem
produktów marki Balmain do swojego salonu, skontaktuj się z polskim dystrybutorem:
Beliso Sp. z o.o.
Ul. Kosmatki 16
03-982 Warszawa
Tel. 022 671 75 55 wew. 22
info@beliso.eu
Materiały prasowe Beliso i Ce-Ce Beauty Clinic
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