
USŁUGI BEZPŁATNE – 60 MINUT 

Usługa Opis Cena Godziny 

Stylistka • Określenie typu sylwetki  

• Analiza kolorystyczna 

• Odpowiedni dobór ubioru do figury i stylu życia 
LUB 

• Wspólne zakupy(2-3 wybrane sklepy, odpowiednie do budżetu i 
lifestylu) 

Darmowe Sylwia Buda 

• Środy, 13:00 – 20:00 

• Piątki, 13:00 – 20:00 
 

Stylistka dla młodej mamy • Analiza kolorystyczna 

• Określenie typu sylwetki 

• Jak ukryć ciążowe kilogramy dzięki odpowiednio dobranym 
ubraniom 

•  Lista sklepów dla mamy i dziecka 

Darmowe 

USŁUGI PŁATNE – 90 MINUT 

Stylistka- couple match • Analiza kolorystyczna 

• Spójny, harmonijny wizerunek – do wyboru jedna z trzech wspólnych 
stylizacji: basic, business, party 

 

Złota karta 
lojalnościowa 
bądź 150 
PLN 

Sylwia Buda 

• Środy, 13:00 – 20:00 

• Piątki, 13:00 – 20:00 
 

Stylistka- dress for success  • Analiza kolorystyczna- typy urody (dobór indywidualnej palety 
kolorystycznej) 

• Dobór kroju i fasonu ubioru do sylwetki 

• Psychologia i symbolika kolorów w kreowaniu wizerunku 

• Bazowe elementy garderoby 

• Zasady komponowania ubioru do pracy- odpowiedni strój na różne 
okazje 

• Zasady doboru dodatków 

• Możliwość zakupów wspólnie ze stylistką w poszukiwaniu 
odpowiedniego stroju do pracy 

• Handsfree Shopping 

Złota karta 
lojalnościowa 
bądź 250 
PLN 

Matka z córką • Analiza kolorystyczna 

• Określenie typu sylwetki 

• Odpowiedni dobór ubioru do figury i stylu życia 

Złota karta 
lojalnościowa 
bądź 250 
PLN 



• Wspólne zakupy( po 2 wybrane sklepy, odpowiednie do budżetu i 
lifestylu) 

• Zasady doboru dodatków 

• Spersonalizowana karta kolorów 

Friends- zakupy z przyjaciółką • Określenie typu sylwetki 

• Analiza kolorystyczna 

• Odpowiedni dobór ubioru do figury I stylu życia 

• Wspólne zakupy (po 2 wybrane sklepy, odpowiednie do budżetu) 

• Spersonalizowana karta kolorów 

• Handsfree Shopping 

Złota karta 
lojalnościowa 
bądź 300 
PLN 

Młoda mama premium • Analiza kolorystyczna 

• Określenie typu sylwetki 

• Jak ukryć ciążowe kilogramy dzięki odpowiednio dobranym 
ubraniom 

• Lista sklepów dla mamy i dziecka 

• Wspólne zakupy (2-3 wybrane sklepy, odpowiednie do budżetu i 
lifestylu) 

• Handsfree Shopping 

• Rezerwacja wózka dziecięcego 

Złota karta 
lojalnościowa 
bądź 300 
PLN 

 

 

 


