
Nu exista femei urate...
Se spune ca nu exista femei urate, ci doar femei neingrijite, acesta fiind probabil unul dintre motivele
pentru care au fost inventate saloanele de frumusete. Dincolo de clipele de rasfat de care au parte toate
cele care trec pragul unui salon, mai ramane convingerea ca orice femeie pleaca de aici mai increzatoare
in puterea feminitatii sale, deci stralucitoare. Parul, tenul, mainile si unghiile, pielea catifelata, picioarele,
toate sunt "accesoriile" care le fac pe femei atat de atragatoare in ochii celor din jur, multe dintre fiicele
Evei avand grija sa le treaca pe toate acestea, prin mainile unui specialist. Unul care are grija sa
accentueze frumusetea naturala a fiecarei femei in parte. 
  
  Servicii de inalta calitate
  
  Daca toamna se numara bobocii, primavara se numara femeile si fetele frumoase, luna martie fiind ea
insasi un prilej de celebrare a reprezentantelor sexului frumos, care primesc cadouri menite sa le rasfete
si sa le bucure sufletul. De accentuarea frumusetii naturale a fiicelor Evei au grija si specialistii de la
Salonul Iory, aflat in Sibiu, pe strada George Cosbuc, nr. 15, care ofera servicii de infrumusetare si
ingrijire cu produse profesionale. Specialistii salonului nu li se adreseaza doar doamnelor si
domnisoarelor, ci si domnilor si copiilor. Toti cei care trec pragul Salonului Iory se vor putea bucura de o
gama variata de servicii si anume: frizerie-coafor, manichiura, pedichiura, unghii tehnice (constructii din
gel sau tipsuri), pedichiura cu gel. Tot in serviciile oferite de Salonul Iory mai intra si tratamentele
cosmetice, in viitorul foarte apropiat aici urmand sa se efectueze si masaj de relaxare si masaj
anticelulitic. Pe langa oferta de servicii clasice, mai intra si cea care are in vedere pregatirea pentru
ocaziile speciale. Personalul Salonului Iory este specializat, asadar, pe elaborarea coafurilor de ocazie,
coafurile mireselor si a machiajului profesional, toate la preturi pentru toate buzunarele.
  
  Surprize de martie si concurs
  
  Doamnele si domnisoarele, vedetele acestei perioade, au parte de un cadou special, oferit de Salonul
Iory. In perioada 1-10 martie, ele pot beneficia de Pachetul Iory care costa doar 99 de lei si in care sunt
incluse: pachet coafat; manichiura; pedichiura si machiaj profesional.
  
  Pachetul Iory nu este singura surpriza destinata fiicelor Evei, ci si concursul "Fa-te frumoasa cu Salonul
Iory si Tribuna!". Provocarea consta in decuparea unuia dintre taloanele destinate concursului care se vor
putea gasi in editiile de astazi, maine si poimaine ale ziarului Tribuna, completarea si trimiterea acestuia
pe adresa redactiei (strada G. Cosbuc, nr. 38), pana miercuri, 7 martie, la ora 12. Toate taloanele vor
participa la tragerea la sorti programata sa aiba loc tot miercuri, 7 martie, la ora 14. Doua dintre cititoarele
ziarului Tribuna au sansa de a beneficia gratuit de un pachet coafat, oferit pentru ziua de 8 Martie, de
Salonul Iory (Str. George Cosbuc, nr. 15). Castigatoarele vor fi anuntate telefonic si ulterior in ziar.
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