

WELCOME DRINK
přízemí

Pro návštěvnice Beauty day v OC LASO máme připraven welcome drink ve formě prosecca. Naše
hosteska Vás přivítá a bude Vás informovat o tom, co a kde můžete v rámci dnešního Beauty day
využít.



LÍČENÍ A PORADENSTVÍ ve Fann Parfumerii
přízemí – zde začínáme už v 11 hodin

Návštěvnice OC LASO se v rámci beaty day mohou nechat zdarma nalíčit. Budou zde pro dámy
nachystány také vzorečky zdarma, líčení zdarma a poradenství v oblasti výběru dekorativní kosmetiky
a péči o pleť.



DIAGNOSTIKA PLETI v lékárně Dr. Max
přízemí

Lékárna bude mít připravený stánek, kde bude zákaznicím nabízet diagnostiku pleti.
Na základě zjištěných údajů doporučí zákaznicím vhodnou kosmetiku na jejich pleť a
poskytnou také vzorečky. Doporučené produkty si můžete v lékárně ihned zakoupit.
Pro Beauty day budou přichystány také slevy na vybrané produkty.



BEAUTY STÁNEK v drogerii dm
přízemí

Návštěvnice během Beauty day budou mít možnost také navštívit beauty stánek v drogerii
dm, kde jim zkušená a odborná pracovnice poradí s výběrem výrobků vhodných právě pro ni.



MÓDNÍ PORADENSTVÍ v prodejně MARIMÓDA
1. patro

Marimoda nabídne zákaznicím poradenství v oblasti módy. Chybět nebude také drobné
občerstvení.



VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ A OCHUTNÁVKA
v prodejně NATURHOUSE
přízemí

Návštěvnice obchodního centra budou mít možnost ve stánku Naturhouse ochutnat výrobky
natur house, na které bude v tento den přichystána 10 % sleva. Bude zde také možnost se
nechat změřit a zvážit na speciální váze.



BEAUTY SALON PRO MALÉ PRINCEZNY
přízemí – jednotka naproti prodejny BILLA (vedla OXALIS)

Protože maminky často berou na nákupy i malé princezny, tak i pro ně bude připravena
beauty zóna, která bude rozdělena do tří zón, kde malým holčičkám zaškolené hostesky
dětem nalakují nehtíky barvičkou, kterou si vyberou. Zapletou copánky a v poslední zóně
lehce nalíčí, aby si beauty den v dívčím salonu užily spolu s maminkami. K dispozici budou
pro malé princezny na výběr z různě barevných laků na nehty, gumiček, sponeček a ozdob
do vlasů. V salónu nebude chybět ani zrcadlo, aby princezny svůj nový look ihned
zkontrolovaly.



VÝROBA SOLI DO KOUPELE
přízemí – jednotka naproti prodejny BILLA (vedla OXALIS)

Po celém dni stráveném nákupy, líčením a sbírání informací si jistě každá žena večer ráda
zrelaxuje ve vaně. Zákazníci centra si budou moci pomoci různých solí, sušených květů a
vonných esencí vytvořit relaxační balíček soli do koupele. Sůl si zákazníci odnesou
v celofánovém balíčku s mašličkou.



KOLO ŠTĚSTÍ
přízemí u stolečku s welcome drinkem

Kolem štěstí od 14:00 do 17:00 hodin si může zatočit každý, kdo v OC LASO nakoupí
19.5.2022 a prokáže se účtenkou v minimální hodnotě 300,- Kč (neplatí pro prodejnu BILLA).
Pro každou jednotlivou účtenku si může zákazník 1x zatočit kolem štěstí.
Ceny do kola štěstí věnovali tito nájemci.

 dm drogerie markt - 10 dm boxů
 Fann parfumeri - krémy, vzorky
 Lékárna Dr Max –vzorečky, miniatury krému
 Marimóda – poukázky v hodnotě 100 Kč
 NatureHouse – vzorky výrobků

