
Salón krásy Top Visage
Máte pred sebou veľmi dôležitú oslavu a chcete na nej vyzerať čo
najlepšie? Ste tu správne! Žiadna žena by nemala zabúdať na svoj
výzor, ktorý môže byť dokonalý. Zastrešujeme full servis služieb,
ktoré potrebuje každá z vás.

Vizáž

Líčenie
● denné
● večerné
● spoločenské
● svadobné
● ale aj jemné, prirodzené zvýraznenie tváre

Taktiež vám veľmi radi poskytneme odborné poradenstvo a odporúčime vám vhodné
produkty vyvinuté špeciálne pre váš typ pleti. Čo viac si už len žena môže priať?

Novinka!
Teraz máte jedinečnú príležitosť stať sa sama sebe kozmetičkou! Využite naše minikurzy
líčenia a to s limitovanou ponukou - až 25 % zľavou. Akcia platí do nedele, preto sa prihláste
ešte dnes!



Kozmetika

https://sk.pinterest.com/pin/1122170432124826144/

Masáž pleti
Doprajte svojej pleti relax  vďaka pleťovej masáži. Tá zaistí, že pleť bude vyzerať zdravo a
mlado. Prekrvenie pleti pomáha eliminovať prvé príznaky starnutia.

Čistenie pleti
● Povrchové
● Hĺbkové
● Čistenie ultrazvukom

Farbenie mihalníc
Krásne, výrazné a dlhé - to sú mihalnice, po ktorých túži každá žena. Splňte si sen a
navštívte nás!

Úprava a farbenie obočia
Obočie je základom pre dobre vyzerajúcu pleť. Je preto obzvlášť dôležité dodržať jeho tvar a
podstupovať pravidelné úpravy.

https://sk.pinterest.com/pin/1122170432124826144/


Depilácia/epilácia
Dokonale hebká pokožka rýchlo a bezbolestne? U nás to je možné! Dokonca sme špecialisti
na ošetrovanie zarastených chĺpkov či liečbu folikulitídy.

Kaderníctvo

https://sk.pinterest.com/pin/168322104814221292/

Strihanie vlasov

Farbenie vlasov

Tvorba účesov
● dámske spoločenské
● pánske úpravy a strihy

Krajčírstvo
Šaty na mieru? O to sa postará náš tím krajčíriek -  odborníčiek.

Ponúkame
● opravy/úpravy odevov rôzneho typu

https://sk.pinterest.com/pin/168322104814221292/


● estetické úpravy - výmena alebo pridanie gombíkov a zipsov
● dokonalé a šetrné žehlenie

Pedikúra
● suchá
● mokrá

Akýkoľvek typ nami ponúkanej služby si môžete objednať TU, pričom si vy vyberáte, kedy a
o akom čase plánujete procedúru podstúpiť.

V prípade záujmu o viacero druhov procedúr naraz: ZĽAVA 10 %!

Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte nám alebo vypíšte krátky kontaktný formulár.

Rekonštrukcia rodinného domu od HousRek
Všade dobre, doma najlepšie. No niekedy doma nemusí byť práve
najlepšie a to obzvlášť, ak je potrebné niečo opraviť, vymeniť či
rekonštruovať. Naša firma sa vám preto veľmi rada postará o
navrátenie útulnej a najmä bezpečnej domácnosti či kancelárie,
ktorú si obľúbite. Vďaka profesionálnemu tímu od firmy HousRek sa
už viac nemusíte obávať žiadnych bytových havárií.

O nás
Venujeme sa kvalitnému servisu v oblasti domácností. Naša výnimočnosť tkvie v
komplexnosti ponúkaných služieb, nakoľko zastrešujeme VŠETKY stavebné úpravy.
Venujeme sa ako rekonštrukcii rodinných domov, tak aj bytov či iných budov vrátane
kancelárskych priestorov.

Rekonštrukcia rodinného domu + služby navyše

Zatepľovanie
Kvalitne odvedená práca našej firmy zabezpečí teplo v zime a príjemnú termoreguláciu v
lete.

Oplotenie
Nový plot? Žiadny problém. Dokonca vás zbavíme toho starého.



Elektroinštalácie
Elektrina nikdy nebola bezpečnejšia. Disponujeme dôsledne školenými elektrikármi, vďaka
čomu sa skratových javov už viac nemusíte obávať.

https://sk.pinterest.com/pin/750553094163617324/

Inštalatérstvo
Voda dokáže narobiť kopec škôd. Naša firma ponúka aj pravidelné kontroly potrubia, čím
maximálne eliminujeme havarijné stavy.

Kanalizácia
Pri každej návšteve skontrolujeme, odborne posúdime a navrhneme vhodné riešenia v
prípade aj tých najmenších problémov. Kladieme dôraz na včasné riešenia, ktoré ušetria váš
čas a peniaze.

Komplexná rekonštrukcia bytových jadier
K celkovej rekonštrukcii rodinných domov či bytov, ktoré ponúkame, samozrejme, patrí aj
rekonštrukcia domov v oblasti interiéru. Sme špičkoví v rekonštrukcii bytových jadier.

HousRek a silné stránky
Naše práce súvisia najmä s bezpečnosťou rôznych typov budov či domácností a preto
kladieme dôraz obzvlášť na kvalitu vybraného materiálu a jeho následnému spracovaniu.

https://sk.pinterest.com/pin/750553094163617324/


Taktiež sme cenovo dostupná firma, ktorá spraví naozaj všetko pre to, aby ste sa vo svojom
zrekonštruovanom priestore cítili ako nikdy predtým.

V prípade osobnej návštevy našej pobočky sa vám s radosťou a ochotne bude venovať náš
odborne zaškolený personál, ktorý splní všetky vaše očakávania hneď na prvom stretnutí.
Tešíme sa na vás!

https://sk.pinterest.com/pin/570831321531064206/

https://sk.pinterest.com/pin/570831321531064206/


TIP od nás pre vás v spojitosti s rekonštrukciou rodinného
domu
Pravidelné kontroly stavu budovy predstavujú neodmysliteľnú súčasť každého z nás. Vďaka
tomu dokážete podchytiť prvé náznaky opotrebovania včas a začať tak s rekonštrukciou čo
najskôr. To zaručí bezproblémový, jednoduchý a najmä rýchly priebeh našej práce.

meta title: Komplexná rekonštrukcia rodinného domu all in one od HousRek
meta description: Rekonštrukcia rodinného domu nikdy nebola jednoduchšia! Dávame si
záležať na precíznosti, kvality a cenovej dostupnosti.


