
250 PISTETTÄ 
Kulmien värjäys sekä muotoilu 
TAI 5 € tuotteisiin.

400 PISTETTÄ
Ripsien ja kulmien kestovärjäys 
TAI 10€ tuotteisiin. 

800 PISTETTÄ
Parturi tai kampaamoleikkaus 
TAI magneettiripset. 

1000 PISTETTÄ 
-20% yhdestä vapaavalintaisesta palvelusta 
TAI 20 € tuotteisiin. 

1400 PISTETTÄ 
Yumibrows kulmien laminointi 
TAI Lipolaser rasvanpoisto 30 min.

1800 PISTETTÄ
Ultraääni kasvohoito 
TAI Olaplex-tuote.

2200 PISTETTÄ
-50% yhdestä vapaavalintaisesta palvelusta 
TAI yksi vapaavalintainen tuote.

Voit joko käyttää kerryttämäsi pisteet valitsemaasi hoitoon/

tuotteeseen tai jatkaa pisteiden keräämistä saavuttaaksesi 

arvokkaamman palkinnon. 

250 POINTS
Eyebrows tint and shaping 
OR 5 € for product.s

400 POINTS
Eyelashes tint and eyebrows tint and shaping
OR 10 € for products.

800 POINTS
Barber cut or hairdresser’s cut
OR magnetic lashes.

1000 POINTS
-20% for one service
OR 20 € for products.

1400 POINTS
Yumibrows brows lift and colour
OR Lipolaser fat removal 30 min.

1800 POINTS
Ultrasound facial treatment
OR Olaplex product

2200 POINTS
-50% for one service
OR one product free of choice

Would you like to have an opportunity to try 
new services and products which are new to 
you for free of charge?

Having a GLOW Beauty’s VIP card you collect 
loyal customer’s points with every visit in our 
beauty salon. With your collected points you can 
cash lovely treatment and product rewards. With 
GLOW Beauty’s VIP card you will enjoy loyal 
customer’s treatment rewards and product re-
wards which are only for our regular customers. 

You will get one point for every euro you use 
for our services or products.1€=1 POINT.

In addition to this you get points for: 
DOUBLE POINTS: Book your next appointment at the salon 

after your treatment. 

50 POINTS: Recommend us to your friend who arrives through 

you to our salon. 

50 POINTS: Leaving a review to our Google page. 

You can use your collected points for a service/product of your choice or 

continue collect points to reach even more valuable rewards.

Haluatko päästä kokeilemaan Sinulle uusia 
palveluita tai tuotteita veloituksetta?

Omistamalla GLOW Beautyn VIP -kortin 
keräät kanta-asiakaspisteitä jokaisella 
vierailullasi hoitolassamme.  Kertyneillä 
pisteillä pääset lunastamaan ihania hoito- 
ja tuotepalkintoja sekä nauttimaan 
vaihtuvista kanta-asiakkaille suunnatuista 
tuote- ja hoitoeduista. 

Saat pisteen jokaisesta palveluun tai 
tuotteeseen käyttämästäsi eurosta. 
1€=1 PISTE.

Pisteitä kertyy myös: 
TUPLAPISTEET: Varaat seuraavan ajan käyntisi yhteydessä. 

50 PISTETTÄ: Suosittelemalla meitä ystävällesi, joka saapuu 

kauttasi hoitolaan. 

50 PISTETTÄ: Jättämällä palautteen Google-sivuillemme. 

BEAUTY VIP


