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Egy nő életében az egyik legfontosabb nap az esküvője, amikor szeretne a legszebb lenni. Az esküvőn készült fotókat mindannyian szeretnénk büszkén 
visszanézni még 20-50 év múltán is, így a Nagy napon viselt sminkünknek tökéletesre kell sikerülnie.

Én személy szerint nem szoktam az éppen aktuális smink-divatot ráerőltetni a Vendégeimre, hanem jobban szeretek minden Hölgynek az egyéniségéhez 
illően, valami egyedi sminket alkotni, amivel igazán kiteljesedhet. 

„A menyasszonyi smink, lehet a lágy sminktől a közepesen erősön át, egészen az erős sminkig terjedően bármilyen intenzitású. A lényeg, hogy 
viselője jól érezze magát vele, és a nagy napon a legszebbnek érezze és lássa magát benne. Nagyon fontos, hogy a smink a menyasszony egyéni-
ségéhez, ruhájához, frizurájához, virágcsokrához, valamint ékszereihez is tökéletesen illeszkedjen! Emelje ki az arc legszebb részeit, ugyanakkor 
kendőzze el a bőrhibákat, optikailag javítson a szimmetrián és a méretarányokon. Igény esetén csillogjon, ragyogjon vagy éppen matt hatásával 

varázsolja magára a tekintet. 

CÉLOM A MENYASSZONYI SMINKKEL „FELTENNI A KORONÁT” A MENYASSZONYRA ÉS EZZEL TÖKÉLETESSÉ VARÁZSOLNI AZ ÖSSZHATÁST!”

(Matkovich Zsuzsa, Sminkmester)

Néhány hasznos információ:

A sminkek PROFESSZIONÁLIS ALAPANYAGOKKAL készülnek és a tartósság érdekében, a végén FIXÁLÁSRA IS KERÜLNEK! Így a kedves  
menyasszonynak a nap folyamán már csak a rúzsát vagy szájfényét kell pótolnia (étkezés/puszilkodás után).  Természetesen a megfelelő színű, 
árnyalatú RÚZS/SZÁJFÉNY BESZERZÉSÉBEN IS SZÍVESEN SEGÍTÜNK. A fenti árak GRÁTISZBAN TARTALMAZZÁK A TINCSES MŰSZEMPILLÁT is! 

Amennyiben a fentiek megfelelnek, akkor - a szabad helyek gyors fogyása miatt - célszerű mielőbb időpontot előfoglalni. Az előfoglalás 
megtörténhet telefonon, e-mailben, facebook-os Messenger üzenetben is. Az előfoglalást követően A FOGLALÁS VISZONT CSAK A PRÓBASMINK  
ELKÉSZÍTTETÉSE UTÁN (a vendég megelégedése után) VÁLIK VÉGLEGESSÉ. A próbasminkért fizetett összeg, FOGLALÓNAK minősül!  

A próbasminkelésnek az esküvő dátuma előtt minimum három hónappal meg kell történnie.

Próbasminket készíttetni persze nem kötelező, de eddigi tapasztalataink alapján mindenképp javasolt, hiszen a próba után, egyrészt a Kedves 
Menyasszony megnyugodhat, hogy a „nagy napon” már biztos, hogy olyan sminket viselhet, amilyet megálmodott magának, vagy éppen ha 
még más sminkes szakember munkáját is kipróbálná, akkor még van ideje az esküvőig ezt megtenni. PRÓBASMINK KÉSZÍTTETÉSE NÉLKÜL,  
7.000,-FT FOGLALÓ ELŐZETES BEFIZETÉSÉVEL /VAGY ÁTUTALÁSÁVAL (BANK: OTP SZÁMLASZÁM: 117 73360-06374123 KEDVEZMÉNYEZETT: 
Farkasné Matkovich Zsuzsanna, KÖZLEMÉNY ROVATBA kérjük beírni a menyasszony nevét és az esküvő dátumát) VÁLIK AZ ESKÜVŐI-SMINK 
IDŐPONT FOGLALÁS ÉRVÉNYESSÉ, VÉGLEGESSÉ. TERMÉSZETESEN A FOGLALÓ ÖSSZEGE AZ ESKÜVŐI SMINK ÁRÁBÓL LEVONÁSRA KERÜL. 

A PRÓBASMINKRE amennyiben lehetséges, kérjük szíveskedj magaddal hozni fotót a menyasszonyi ruhádról, menyecske ruhádról, virágcsokrodról, 
az esküvői design-jának színeiről, ékszereidről vagy ha esetleg van, akkor a hőn áhított sminkről is. 

Szeretnénk figyelmedbe ajánlani Galériánkat, ahol a  
MENYASSZONYI SMINK albumban rengeteg fotót találsz eddigi munkáinkról.  

Reméljük hamarosan Téged is szalonunk vendégeként köszönthetünk és „megszépítő munkánkkal” hozzájárulhatunk a  
Ti Nagy Napotok tökéletessé tételéhez is! 

Amennyiben egyéb kérdésed lenne, vagy szeretnél időpontot egyeztetni, keress bennünket, szívesen állunk rendelkezésre! 

Várunk szeretettel!  

MENYASSZONYI PRÓBASMINK (előzetesen a szalonban): 

MENYASSZONYI SMINK (a nagy napon):

ALKALMI SMINK (Örömanya, Tanú, Koszorúslány stb.):

12.000,-Ft (Elkészítési idő: kb. 90 perc)

12.000,-Ft (Elkészítési idő: 60 perc)

11.000,-Ft / fő (Elkészítési idő: 45 perc)

MENYASSZONYI SMINKAJÁNLATUNK

A SMINKEK ELKÉSZÍTÉSE MINDEN ESETBEN A SZALONBA TÖRTÉNIK, KÜLSŐ HELYSZÍNRE VALÓ KISZÁLLÁSRA SAJNOS NINCS 

LEHETŐSÉG.

http://www.matkovichzsuzsa.hu/galeria-album/professzionalis-sminkkeszites/professzionalis-sminkkeszites-menyasszonyi-sminkek

