Имаме удоволствието да Ви представим най-новата услуга на BeautyMed SPA, която Ви дава възможност да
разполагате с уникален подарък винаги и навсякъде, подходящ за всички хора на възраст над 16 години, и
това да Ви струва стотинки.
Чрез услугата „Винаги готов” можете да подарявате всички продукти и услуги, които се предлагат в
центровете BeautyMed SPA, както и в новооткритата уелнес аптека United Natures.
Имате възможност да избирате от 9 модела опаковка, както и да поръчате да отпечатим Вашето фирмено
лого на нея. Празни, незаредени ваучери можете да поръчвате на телефон 0896 772 100 (0896 SPA 100), като
цената за един брой е 99 ст.
В пликът, който получихте има непопълнен ваучер. За да го „заредите” със сума или услуга е необходимо
само да направите плащане на място на описаните по-долу адреси или по банков път, като в платежният
документ опишете номера на ваучера, който се намира на гърба на картата. Плащането може да бъде
извършено както предварително така и в рамките на 24 часа след като го подарите. Ваучерът ще бъде
активиран в рамките на 12 часа от получаване на плащането.
Ако не желаете да подарявате сума можете да изберете услуга от нашето меню на www.beautymedspa.com.
Ето и цените на основните ни услуги:

Терапии за тяло
Класически масаж по избор (класически, релаксиращ, тонизиращ, анти-целулитен,
спортен)
Терапевтичен масаж по избор (лечебен масаж, масаж с мед, лечебна
ароматерапия)
Ароматен масаж по избор (кафе, шоколад, екзотични плодове, мента, екзотични
цветя, цитруси, зелен чай, вино, портокал и канела)
Полинезийски ломи-ломи масаж - ...
Масаж с вулканични камъни
СПА ритуал по избор с вана
СПА ритуал по избор без вана
Полинезийска СПА терапия и ломи-ломи масаж
*Всички терапии за тяло мога да бъдат за двама като стойността се удвоява.
Основна грижа за лице по избор
Специфична грижа за лице по избор
Биоморфоза – VIP терапия
Терапии за мъже “OCEAN”

Терапии за лице

36 лв.
42 лв.
42 лв.
90 лв.
65 лв.
72 лв.
62 лв.
120 лв.

47 лв.
57 лв.
159 лв.
47 лв.
57 лв.
72 лв.

Пречистваща
Подмладяваща
За намаляване на стреса
Бютимед ООД запазва правото си да променя цените.
За повече информация, съставяне на пакети и преференциални условия при закупуване на голям брой
ваучери се обадете на: 0896 772 101 или 0896 772 102.

БЮТИМЕД ООД , СИБАНК BIC: BUIBBGSF, IBAN: BG37BUIB98881099610600
BeautyMed SPA-1
ул.Стара планина 32 (до ИСУЛ)
тел. 944 26 59
моб. 0896 772 101

BeautyMed SPA-2
ж.к. Овча Купел 2
(в сградата на „Доверие”)
моб. 0896 772 102

Уелнес аптека United Natures
адрес: София
ул. Одрин 77
моб. 0895 770 707

Ваучер за сума (клиентът може да избира от всички услуги
и продукти, както и да доплаща в случай, че желае да закупи
по-скъпа услуга или продукт):

Ваучер за услуга:

Когато правите плащане за услуга, моля винаги сверявайте стойността на услугата,
която закупувате на телефони: 0896 772 101 и 0896 772 102

Можете да поръчате „незаредени” ваучери на телефон 0896 772 100 всеки работен ден от 9 до 18 часа.
Цената на един ваучер е 99 стотинки (включва плик по избор D1-D9, картичка и пластмасова карта с код за
зареждане). Доставката се извършва в рамките на един работен ден. Ако желаете да поставим вашето лого на
някоя от предлаганите опаковки го изпратете на e-mail: info@beautymed.bg и се свържете с нас на изписаният
по-горе телефон. Ако желаете да получите фактура за извършено от вас плащане, моля изпратете Вашите
данни чрез e-mail.
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