
Ως ημέρα έναρξης της ισχύος του 
μηνιαίου πακέτου θεωρείται η ημέρα 
στην οποία πραγματοποιείται η πρώτη 
υπηρεσία. Ημέρα λήξης του μηνιαίου 
πακέτου θεωρείται η αντίστοιχη ημέρα 
του επόμενου μήνα. Παραδείγματος χάριν: 
Εάν η πρώτη υπηρεσία του μηνιαίου πακέτου 
λαμβάνει χώρα την 7η Ιουνίου, ημερομηνία 
λήξης του πακέτου θεωρείται η 7η Ιουλίου. 

H ανανέωση του μηνιαίου πακέτου πρέπει 
να πραγματοποιείται το αργότερο εντός 
δύο (2) ημερών από την ημερομηνία 
λήξης του πακέτου.  Στην περίπτωση που το 
μέλος δεν ανανεώσει το πακέτο εντός του 
διαστήματος αυτού, δεν έχει πρόσβαση στις 
υπηρεσίες που προσφέρει το πακέτο. 

Το μηνιαίο πακέτο ανανεώνεται 
υποχρεωτικά κάθε μήνα.  Εαν για κάποιο 
λόγο το μέλος επιλέξει να μην ανανεώσει 
το πακέτο του κάποιο μήνα,  έχει τη 
δυνατότητα να παγώσει τις υπηρεσίες 
(παραμένει μέλος χωρίς όμως πρόσβαση 
στις υπηρεσίες του πακέτου του) εως και 
ένα (1) μήνα εντός ενός (1) ημερολογιακού 
έτους, καταβάλοντας το πόσο των πέντε 
(5) ευρώ / μήνα. 

Στην περίπτωση που το μέλος δεν 
ανανεώσει ούτε παγώσει το πακέτο 
του για ένα μήνα, η συνδρομή του 
ακυρώνεται. Για την επανεγγραφή του 
ως μέλος θα χρειαστεί να πληρώσει το 
επιπλέον ποσό  των είκοσι (20) ευρώ μαζί 
με την τιμή του πακέτου που επιλέγει. Αυτή 
η διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που 
το μέλος χάνει την δυνατότητα συνδρομής 
του λόγω μη ανανέωσης του πακέτου. 

ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ

Just Canela €30 €35Spice me up!
Το πακέτο συμπεριλαμβάνει:

2 Pedicure
4 Manicure (με επιλογή ανάμεσα σε: 2 
ημιμόνιμα ή 1 ημιμόνιμο και 3 κανονικά)
Απεριόριστη αποτρίχωση άνω χείλους 
Απεριόριστο καθαρισμό φρυδιών

Οι επισκέψεις για το πακέτο Just Canela 
περιορίζονται σε μία φορά την εβδομάδα κατά 
την οποία πρέπει να γίνονται όλες οι επιθυμητές 
υπηρεσίες. 

Το πακέτο συμπεριλαμβάνει:

2 Pedicure
4 Manicure (με επιλογή ανάμεσα σε: 2 
ημιμόνιμα ή 1 ημιμόνιμο και 3 κανονικά)
Απεριόριστη αποτρίχωση άνω χείλους 
Απεριόριστο καθαρισμό φρυδιών
Απεριόριστη αποτρίχωση σε όλο το σώμα. 

Οι επισκέψεις για το πακέτο Spice me up! 
περιορίζονται σε δύο φορές την εβδομάδα εκ 
των οποίων η μία αφιερώνεται σε υπηρεσίες 
αποτρίχωσης και η δεύτερη σε υπηρεσίες νυχιών. 
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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΑΣ


