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Creaza o mapa sau un moodboard cu diferite 
look-uri care ti-ar placea pentru ziua nuntii

BRIDAL
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PLANNERDecide care este bugetul dedicat frumusetii pentru 
ziua cea mare, si hotaraste care este rezultatul pe care 
il doresti, si tratamentele pe care doresti sa le urmezi

Programeaza-te la o
sedinta cu un expert 
Beauty District pentru a 
discuta despre nevoile 
tale de frumusete si 
pentru a crea un plan

Gandeste-te daca doresti sa 
oferi un pachet de relaxare 

inainte de nunta sau o 
sesiune de Frumusete 360 

pentru mama, soacra, nasa 
sau domnisoarele de 

onoare

Decide daca doresti sa te pregatesti in 
salon sau in alta locatie, si rezerva ora 
la care doresti sa vii
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Au mai ramas

Daca doresti sa incerci o culoare noua de par sau o 
noua tunsoare, acesta este momentul potrivit – poti 
experimenta linistita fara sa-ti faci griiji. Intalneste-te cu un 

make-up artist Beauty 
District pentru a discuta 
despre forma spran-
cenelor, daca doresti sa 
ti-o schimbi. Diferitele 
tratamente pe care le 
poti urma pot dura 
cateva luni pentru 
rezultate perfecte.
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Au mai ramas

Alege un pachet Beauty District si 
Shiseido SPA (Stejarii Country Club) 
pentru a fi sigura ca esti in forma pe 
care ti-o doresti si ca esti relaxata.

Programeaza-te pentru o intalnire cu un expert in unghii, daca exista probleme pe care doresti sa le rezolvi

Discuta cu cosmeticiana 
despre ce tratamente ai avea 
nevoie pentru a avea un ten 
perfect, si programeaza-te 
pentru a fi sigura ca vei 
straluci de fericire in ziua 
cea mare!
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A mai ramas

Programeaza-te pentru 
manichiura si pedichiura 
de nunta

Programeaza-l pe viitorul tau sot la 
unul din pachetele pentru barbati ce 
includ tuns, manichiura, pedichiura 
si/sau un tratament facial

Incearca un tratament facial 
daca ai probleme cu tenul – iti 
va da stralucire si astfel ii dai 
destul timp pielii sa isi revina
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1saptamanaA mai ramas

Vopseste-ti radacinile 
daca este nevoie, si 
tunde-ti varfurile

Vino impreuna cu logodnicul tau in salon – el se 
poate rasfata cu pachetul ales de tine, iar tu te 
poti bucura de o masca de par si un tratament 
facial (fara extractii)



BRIDAL
BEAUTY

PLANNER
cateva

zile

Au mai ramas

Programeaza-te la o 
sedinta de epilat

Vino in salon pentru o sesiune de ingrijire 
SPA a mainilor si a picioarelor
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Ziua
Felicitari! Te asteptam sa te coafezi si
machiezi la ora la care ai fost programata.
Daca ai ales un pachet special, vei incerca si o masca
Diamond sau Gold pentru ca mainile tale sa arate
impecabil in poze.


