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Σχετικά με Εμένα
Είμαι Makeup Artist, εξειδικεύομαι στο νυφικό μακιγιάζ και θα με βρείτε στο κέντρο
της Αθήνας. Έχω σπουδάσει επαγγελματικό μακιγιάζ, καθώς και την τέχνη της
κομμωτικής για 5 συναπτά έτη και διαθέτω μία πολύ μεγάλη εμπειρία και στους δύο
τομείς.

Ως Makeup Artist έχω εργαστεί σε μερικούς από τους πιο μεγάλους και γνωστούς
οίκους ομορφιάς, όπως L’Oreal, Lancôme, Radiant, Estee Lauder, Procter & Gamble.
Bρίσκομαι στο χώρο του μακιγιάζ εδώ και 13 χρόνια και προσφέρω πάντα τα μέγιστα
στη δουλειά μου, δείχνοντας αγάπη και αφοσίωση σε αυτό που κάνω.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Εξειδίκευση στο νυφικό μακιγιάζ με έντονο ή ρομαντικό στυλ, μοντέρνο ή λιτό,
ξεχωριστό για κάθε νύφη. Μετατρέπουμε τη νύφη σε μία πρωταγωνίστρια της
ζωής, δημιουργώντας ένα στυλ αντιπροσωπευτικό του χαρακτήρα και της αισθητικής
της. Της προσφέρουμε το πιο εντυπωσιακό μακιγιάζ, αναδεικνύοντας τα καλύτερα
χαρακτηριστικά και την προσωπικότητά της.

Παράλληλα, παρέχονται υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάζ για πασαρέλα,
φωτογραφήσεις, διαφημιστικά σποτ, επίσημες εκδηλώσεις, περιοδικά, θέατρο
και κινηματογράφο, όπως και σπέσιαλ εφέ για ολοκληρωτικές μεταμορφώσεις.

Επιπλέον, στο χώρο μου προσφέρονται επίσης, και υπηρεσίες, όπως νυφικά και
βραδινά χτενίσματα, βαφή μαλλιών σε όλες τις αποχρώσεις και τους τόνους,
αποτριχώσεις σώματος και προσώπου, θεραπευτικό και χαλαρωτικό μασάζ κεφαλής,
περιποίηση προσώπου με μασάζ, καθαρισμός, μάσκες ενυδάτωσης, θεραπείες,
μανικιούρ και πεντικιούρ, τοποθέτηση βλεφαρίδων.

Τέλος, παραδίδονται σεμινάρια ομορφιάς στον τομέα του μακιγιάζ, της αισθητικής,
των μαλλιών και των νυχιών, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
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ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 6937918127

 makeupmaria86@gmail.com

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Νυφικό Μακιγιάζ

 Πρωινό Μακιγιάζ

 Βραδινό Μακιγιάζ

 Θεατρικό Μακιγιάζ

 Τηλεοπτικό Μακιγιάζ

 Κινηματογραφικό Μακιγιάζ

 Face Painting

 Special Effects

 Σεμινάρια Μακιγιάζ

 Νυφικό Χτένισμα

 Αισθητική Σώματος

 Αισθητική Προσώπου

 Μάσκες Ενυδάτωσης

 Βαφή Μαλλιών

 Αποτρίχωση

 Θεραπευτικό Μασάζ

 Τοποθέτηση Βλεφαρίδων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Επαγγελματική Σελίδα

 Facebook Σελίδα

Μακιγιέρ

 http://www.be-you-tiful.gr 
 https://www.facebook.com/pg/Mαρια-Αγγελου-Art-221169719322186 

