промоция

Mr KING ни завъртя главите!
Най-дългоочакваният сингъл в историята на „Пайнер” се оказа новото парче
на Константин – Mr King. Певецът, който вече всички определят за Mr King на
попфолка, дълго обещаваше да направи нов самостоятелен хит, който хилядите му фенки с нетърпение очакват от поне 2 години. За новото парче се
говори буквално от месеци, като подробностите Mr King пускаше на час по
лъжичка. На въпроса защо Mr King отговаряше – „Парчето е хит и искам феновете да очакват клипа с нетърпение, защото такъв не са виждали!” Хитът
определено повдига градуса на всеки купон. В кадрите виждаме момичетата
от небезизвестния балет M Dance, които са толкова секси, че дори Коцето
не им устоя. Четирите сексапилни кралици спретнали истински купон по време на снимките на клипа Mr King, за атмосферата на който доприне марково
уиски и пури. Кадрите са продуцирани от куриоза в заснемането на музикални
видеоклипове – Сашо Моллов, който е специализирал с Холивуд и Ню Йорк. Mr
King бележи неговият дебют в този жанр, не за друго, а защото Моллов бил
впечатлен от концепцията за Mr King. Музикалните критици вече се изказаха
и определиха клипа като изключително успешен.
В парчето можем да видим богато разнообразие от пищни секси мадами с
различна националност, които съблазняват Краля с танци върху ултраяки и
уникални за България мотори, еротични движения в джакузи и какво ли не.

Красива коса
20 % отстъпка в Ladies’ Point
От дълбока древност красотата винаги е издигана в култ, обожествявана
и възхвалявана. Косата като част от визията е била, е и ще бъде неизменна
част от човешката представа за красота. Още древните народи вярвали, че
косата е пазител на душата, а днес съвършеният женски образ е неразривно
свързан с визията на пищна, дълга и поддържана прическа.
Имайки предвид ценността и квалитетността на естествената коса, в
HAIR STUDIO LADIES’ POINT се грижат да се насладите и възползвате от
услугата удължаване и сгъстяване на коса, която ще ви даде самочувствие.
В HAIR STUDIO LADIES’ POINT предлагат 100 % естествена източноевропейска и предимно българска коса, обработвана ръчно от перукери с гаранция за
качество. Основният използван метод е този на зашиването – доказал се с
времето метод на удължаване и сгъстяване, който е най-щадящ за косата.
При него тресите (редовете) удължена коса се пришиват по специален начин,
чрез специфични възелчета към кичури от косата на клиента и той е подходящ както за тънките и слаби, така и за плътните и здрави коси. Този метод,
който в LADIES’ POINT практикуват и с който са известни, е най-трудният
за изпълнение, тъй като малко професионалисти го владеят в детайли. Косата трябва първо да е добре разпределена, после да е здраво пришита, самите сглобки да не се усещат, кичурите собствена коса трябва да са запазени
непокътнати, като в същото време тресата трябва така да е поставена,
че да не скубе. От съществено значение е да се получи ефектът на напълно
слята коса и затова удълженията е необходимо да се поддържат на около
месец и половина. Поддръжката е изключително важна, ако държите на удобството и перфектната визия, още повече че поддръжката на 3 зашити реда
трае само около 30 – 40 минути. Естествено екипът практикува и всички
останали известни методи на удължаване и сгъстяване.
Елате и вземете своята специална отстъпка от 20 %
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