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BOM IMELA SVOJ SALON!

Vizija za prihodnost:
vidni rezultati
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jem delu. Pred rojstvom moje srčice,
ki danes šteje že dobri dve leti, je bil



Špela Malgaj

Lastnica:
Nataša Godler Trilar
Lokacija:
Peričeva 17, Bežigrajski
dvor, Ljubljana
Storitve:
Nega obraza in sprostilni
rituali za obraz, masaža in
limfna drenaža obraza,
organska nega,
kozmetična terapija,
programi za suho kožo,
akne, pomlajevanje
obraza, tonus kože,
zmanjšanje pigmentacij,
Remodelling obraza,
Intraceuticals kisikova
infuzija, fotopomlajevanje,
kislinski pilingi, kolarij,
trajno odstranjevanje
dlačic, depilacija,
podaljševanje trepalnic.
Znamke:
Intraceuticals Oxygen
Infusion, Aikon
DermaSystems, Priori
AntiAging authority,
Mesoestetic, comfort
zone, Xtreme Lashes,
MUD (Make-up
Designory), Neyes, LPG,
Perron Rigot, Magnetic in
Indigo nails.
FB stran
NatashaSpace

KONTAKT

NatashaSPAce,
Peričeva 17, Ljubljana
01/436 50 37
info@natasha.si
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