Trang Điểm Cô Dâu Ngày Cưới

Trang điểm cô dâu phù hợp với khung cảnh ngày cưới như làm lễ, đãi tiệc. Mang đến cho cô
dâu vẻ đẹp rạng rỡ trong ngày trọng đại với phong cách đặc trưng "Hiện đại - Trẻ trung - Quyến
rũ".
Với nhiều năm kinh nghiệm trang điểm cô dâu, Art Make-up luôn biết cách khơi gợi vẻ đẹp
tiềm ẩn trong mỗi phụ nữ, bằng cách che khuất những khuyết điểm, làm bật lên những ưu điểm,
tạo điểm nhấn riêng cho nhan sắc bạn, giúp bạn đẹp hơn & tươi trẻ hơn! Hơn thế nữa
Art Make-up
luôn cập nhật những xu hướng trang điểm mới nhất giúp bạn có được phong cách hiện đại,
quyến rũ !
Art Make-up sử dụng các mỹ phẩm cao cấp như MAC, Shiseido, Kosé, Clio, L'Oreal,
Ferrélon, ETude...

TRANG ĐIỂM CÔ DÂU LÀM LỄ
Cách trang điểm và làm tóc tạo ra sự nghiêm trang, xinh đẹp cho cô dâu phù hợp với buổi lễ
sang trọng trong ngày cưới của mình.

{loadposition lamle}

TRANG ĐIỂM CÔ DÂU ĐÃI TIỆC
Trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng vẫn tạo nét quyến rũ, nổi bật cho cô
dâu trong buổi đãi tiệc cưới.

{loadposition daitiec}
BẢNG GIÁ TRANG ĐIỂM CÔ DÂU: (Giá trang điểm tại tiệm Art Make-up)
- Trang điểm cô dâu & làm tóc cô dâu (làm lễ, đãi tiệc): 1.500.000 VNĐ/lần
- Dặm phấn cho cô dâu cộng thêm từ 400.000 VNĐ - 500.000 VNĐ.
- Trang điểm cho người nhà dự tiệc cưới: 250.000 VNĐ.DỊCH VỤ TRANG ĐIỂM THỬ CHO CÔ
DÂU:
Để giúp cho các cô dâu thật sự
hình dung về phong cách trang điểm, TrangDiemDep.net có dịch vụ trang điểm thử cho cô dâu
chỉ với 750.000 VNĐ ( bằng 50% giá trang điểm thật), GỌI NGAY 0913.721.317 ĐỂ ĐẶT LỊCH.
Ngoài ra chúng tôi còn thực hiện các dịch vụ trang điểm cô dâu tại nhà , trang điểm dự tiệc
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cưới tại nhà ở tất cả các quận trong Tp.HCM. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất!

Để thuận tiện cho việc sắp xếp lịch hẹn, quý khách vui lòng liên hệ chuyên gia trang điểm Miss
Ngọc 0913721317 để đặt lịch.
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