
Reference od zákazníků salonu Aromatica 

 

Eva Wilson Prislupcakova – zákaznice z USA, toho času na návštěvě v ČR (ze dne 3.7.2014) 

Již dříve jsem absolvovala různá kosmetická ošetření, ale tato zkušenost v Salonu Aromatica předčila 

má očekávání. Majitelka salonu, Petra, je velmi přátelská, energická a má velké znalosti z oboru 

kosmetologie. V salonu vytváří relaxační atmosféru také pomocí speciální hudby ve stylu thai-chi a 

použitím aromaterapeutických olejíčků. Když vstoupíte do jejího salonu, ihned vás pohltí vůně olejů a 

cítíte se rychle jako na mini-dovolené. Ošetření samo o sobě je příjemné, velmi jemné a relaxační. 

Petra vám nechá vybrat jeden z olejů, který vám je příjemný a tímto potom provádí masáž. Vždy 

záleží na vaši náladě v tomto určitém okamžiku. Používá ty nejkvalitnější produkty na trhu, které si 

občas vozí z jejích cest, v koncepci s nejnovějšími trendy a technologiemi. Po ošetření má pleť vypadá 

mnohem svěžejší, je růžovější a cítím se fantasticky jak zevnitř tak zvenku. Pokud hledáte nějaké 

pěkné místo, kde chcete dostat kvalitní kosmetiku, jste na správném místě. Zde je také možno po 

dohodě a doporučení zakoupit kvalitní kosmetiku i na doma, což jsem využila. 

Pozn.: Zákaznice si nechává posílat kosmetiku zn. Nobilis Tilia a ATOK (V USA ji chybí) 

Lenka Kroneislova (ze dne 30.6.2014) 

Kosmetička/Paní Petra je velmi milá, má velice profesionální přístup. Kosmetické ošetření 

přizpůsobila stavu mé pleti a poskytla mi i doporučení, jak o svou problematickou pleť pečovat. Po 

několika návštěvách se moje pleť rozjasnila a viděla jsem výrazné zlepšení. Nejúžasnější na celém 

ošetření je masáž obličeje doplněná éterickým olejem.  Vzhledem k tomu, že nejsem obdařena 

krásným obočím, tak jsem využila službu barvení obočí, kterou salon rovněž nabízí, a byla jsem velmi 

spokojena. Již dlouho sem nezažila tak osobní, ale zároveň velmi profesionální/odborný  přístup.  

Lucie Svobodová (ze dne 24.6.2014) 

"Příjemné a klidné prostředí, skvělý, na míru "šitý" servis a k tomu spousta voňavé přírodní 
kosmetiky" 
 
Jana Urxová (ze dne 22.6.2014) 
"Skvělý odpočinek a relax po těžkých dnech v práci a viditelné omlazení pleti po každé návštěvě" 
 

Jarmila Palcarová (ze dne 20.6.2014) 

Velmi příjemné přivítání v Salonu Aromatica mě ihned ujistilo o tom, že dnes budu spokojeně 

relaxovat. Paní Pilařová mi vysvětlila, jak bude ošetření probíhat, seznámila mě s účinky aromaterapie 

a co to je. Pracuje s BIO přípravky českých aromaterapeutických firem a se švýcarským Justem. 

Nejvíce se mi líbila relaxační kosmetická masáž, která byla dostatečně dlouhá, abych stihla usnout :-) 

Opravdu se podařilo odbourat stres, který byl za delší dobu nahromaděn a bylo to viditelné hned po 

odchodu ze salonu. Ještě dlouho jsem měla pocit „čisté duše“. V oblasti vzhledu jsem viděla viditelně 

vypnutou a čistou pleť, pěkně upravené obočí přirozeného tvaru, nechala jsem si řasy nabarvit, abych 

nemusela v době prázdnin a koupání se, používat řasenku. Ultrazvukovou špachtlí mi byly 



zapracovány séra, která hloubkově působí stále a i po 10 dnech je pleť krásná. Děkuji za to. Těším se 

na další návštěvu, která bude už za měsíc. 

 

 

 
 


