
Oferta zabiegów kosmetycznych 
 

Zabiegi masażu relaksacyjnego pleców  

Oferta jest skierowana do osób, które  były zapisane na zabiegi w terminach wiosennych 2020, które zostały 

odwołane: 11,18 i 25 marca, 01 kwietnia i 06 maja (osoby zapisane na 13,20 i 27 maja oraz 03 czerwca oraz 

pozostałe osoby chętne na zabieg mogą skorzystać w ramach dostępności miejsc). 

Terminy zabiegów w roku 2020: 

Październik – 21, 28  

Listopad – 04, 18, 25 

W godz. 09.00 – 13.00 

 

Zabiegi kosmetyczne twarzy 

Przygotowano ofertę 4 zabiegów,  do wyboru  jeden zabieg, w razie wątpliwości  osoby wykonujące 

zabieg pomogą w wyborze idealnego zabiegu do potrzeb i kondycji skóry.  

1. Henna brwi i rzęs  

2. Masaż twarzy szyi i dekoltu  

3. Peeling kawitacyjny i sonoforeza twarzy  

4. Mikrodermabrazja twarzy 

 Wykaz zabiegów będzie też dostępny na drzwiach Sali, w której będzie wykonywany zabieg. 

 

Terminy zabiegów w roku 2020:  

Październik: 20, 27  

Listopad: 04, 18, 25  

w godz. 09.00 – 13.00 

Zapisy telefonicznie (preferowane) pod nr tel.: 58 301 42 08 wew. 55, lub osobiście w sekretariacie. 

 

 

WAŻNE INFORMACJE PROSIMY KONIECZNIE PRZECZYTAĆ: 

Zabiegi będą trwały od 30 -40 min, w salach będą  zachowane wszystkie procedury reżimu sanitarnego takie 

jakie obowiązują w salonach kosmetycznych.   

 

Zabiegi masażu relaksacyjnego pleców oraz zabiegi kosmetyczne twarzy będą przeprowadzane w 

Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 (WZSP nr 2), przy al. Gen. J. Hallera 17 (przystanek 

tramwajowy „Wyspiańskiego 02”, tramwaje nr 2,3,4,5,8). 

 

Informacje dotyczące zasad reżimu sanitarnego,  które w tym roku szkolnym zostały wprowadzone w 

WZSP nr 2 ze względu na epidemię.  

Uczestnicy zabiegów – Słuchacze Gdańskiej Akademii Seniora są zobowiązani:  

- posiadać maseczki zakrywające usta i nos,  

- dezynfekować ręce po wejściu do budynku (płyn dezynfekcyjny zapewnia szkoła)  

- wpisywać się do rejestru wejść i wyjść (mamy na to klauzulę RODO)  

- świadomie obserwować swoje zdrowie i w sytuacji wystąpienia objawów infekcji lub innych 

wskazujących na możliwość zarażenia koronawirusem, nie przychodzić na umówiony zabieg.  

 

Na zabiegach będą wykorzystywane  jednorazowe prześcieradła, zatem uczestnicy nie przynoszą własnych 

ręczników.    

 Zabiegi w pracowni kosmetycznej będą wykonywane na twarzy,  nasze słuchaczki – osoby wykonujące 

zabieg będą miały założoną maseczkę, natomiast nasi klienci – słuchacze GAS w sali będą leżeli bez 

maseczek.  

 

 

 

 


