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Studio urody Cleo: Salon fryzjersko - kosmetyczny
http://www.studiourodycleo.pl

Każdy lubi czasami zaserwować sobie godzinę lub dwie pełne relaksu. Takim relaksem może być czas
spędzony w miejscu jakim jest salon kosmetyczny. Manicure i pedicure czy też icoone wykonywane w tego
typu salonie pozwalają nie tylko się odprężyć, ale także zadbać o swój wygląd. Są zatem połączeniem dwóch
świetnych rzeczy w jedno. Jeżeli komuś potrzebny jest salon kosmetyczny w Krakowie to jednym z
najlepszych wyborów na pewno będzie studio urody Cleo. Jest to tak naprawdę połączenie salonu
fryzjerskiego z salonem kosmetycznym, zatem klienci tego miejsca mogą liczyć na pełną obsługę. Studio
urody Cleo zatrudnia tylko prawdziwych profesjonalistów, którzy wiedzą co robią. Są to osoby z pasją, które
naprawdę lubią swoją pracę oraz codzienny kontakt z liczną klientelą. Dlatego też każdy klient tego salonu
może liczyć na przyjemną i profesjonalną obsługę, która zawsze służy pomocą. Studio urody Cleo znajduje się
przy ulicy Kalwaryjskiej 96, 30-504 Kraków. Na wizytę można się zapisać bezpośrednio w siedzibie, lub
korzystając z telefonu kontaktowego jakim jest 503 606 607. Jedno jest pewne - nikt nie będzie żałował, że
zdecydował się wybrać do salonu Cleo aby zawalczyć o dobre samopoczucie.
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