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Aquest catàleg està pensat per ajudar-te aquestes festes
per tal què puguis fer un regal molt especial i diferent.

Amb la targeta-regal podràs adquirir qualsevol servei/ producte 
professionals que trobaràs en aquest catàleg a un preu 
molt interessant.

Tot està pensat per a tu i els teus.

Tot l'equip de Zona De Tall, et desitja un Nadal ple
d'amor i alegria i que per al 2022 puguem continuar compartint
experiències amb tu.

Moltes gràcies, per la teva confiança.

Aquest catàleg és vàlid fins al 31 de gener de 2022. No acumulable amb altres promocions. 
Promocions dels productes fins a esgotar existències.



01. targeta-regal
No saps què regalar?
Aquí trobaràs tot el necessari per quedar molt bé amb els teus.
Amb aquesta targeta segur que l'encertes!

Servei/import:

Per:
de part:

TARGETA REGAL
en serveis o productes

de dimarts a divendres 9:30 a 20:00
dissabtes 9:30 a18:00

tel. 934353649     627815818
Rogent, 77 08026 Barcelona

@zonadetall www.zonadetall.com

*caduca als 6 mesos

núm: Data:

-



02. queratina

20% 
dte.

Ara!!!

Curt fins a 20gr..........120€..........96€
Mig fins a 30 gr.........180€.......144€
Llarg fins a 50gr........250€.......200€

Proporciona una restauració intensa del cabell,
dóna un allisat natural i una lluentor radiant.

De regal xampú i mascareta
vegà i natural amb oli d’argan

amb propietats nutritivas. 

nou



03. bOTOX

COL·LÀGEN
La proteïna i els aminoàcids del col.làgen 
són els encarregats de donar fermesa i 
elasticitat al cabell, restaurant-lo i regenerant-lo.
El resultat és un cabell amb més volum, elasticitat i lluentor.

OLI D'INCA
INCHI és una planta i de la que s'extreu 
una alta concentració d'Omega 3, 6, 9, vitamina A i E, 
ric en antioxidants aporta al cabell 
una extrema suavitat, lluentor i tacte sedós.

LLAVOR DE MURUMURU
De la llavor d'una palmera del Brasil s'extreu l'oli. 
Rica en àcids Làurics, mirístics i oleics, que hidraten, 
nodreixen i suavitzen el cabell en profunditat.

Reestructura, fixa el color i elimina el encrespat
RECUPERANT la lluentor natural del cabell.

Curt amb secat............................... 44,90€
Mig amb secat ................................49,90€
Llarg amb secat .............................54,90€

nou

Tè un 
durada de 

fins 
a 5 setmanes



- Exfol.liant capil.lar
- Mascareta nutritiva/hidratant/reparadora
- Assecat del cabell

- Exfol.liant facial
- Mascareta de col.làgen facial
- Sèrum facial
- Contorn d’ulls
- Crema hidratant/nutritiva 
 

40,20€

04. SPA capil.lar i facial



05. Recollit i maquillatge

40 €

Recollit, semi recollit, maquillatge de dia,
de nit, per anar de festa, per sopar... 
Tu tries què vols a preu tancat

Recollit: Rentar, mascareta, assecat i recollit, no entren extensions ni postissos.
Maquillatge, Base, ombres, coloret i llavis, no entra pestanyes postisses, ni depilació, ni correccions facials 
amb foscos i clars.

Aquest Nadal si no estàs guapa és perquè no vols.



06. bonus servei

*Vàlid fins un any després de la seva compra.
És personal i intransferible.
És un bonus per talls i assecats.
En un pagament únic. 
Beneficiat d’un 20 % dte. en comprar un bonus de 10 sessions.

val de 10 sessions

  un               dte.20%

de dimarts a divendres 9:30 a 20:00
dissabtes 9:30 a18:00

tel. 934353649     627815818
Rogent, 77 08026 Barcelona

@zonadetall www.zonadetall.com

BONO SERVEI:

Nom:

Data:

*En un pagament únic, beneficiat d’un 20 % dte. en comprar un bonus de 10 sessions.
Vàlid fins un any després de la seva compra. És personal i intransferible. El pots fer servir en talls i assecats.



07. lot de productes

10%                    dte.

Regala benestar capil.lar 

Podem fer el lot de productes, que tu vulguis!

Amb productes professionals

Mínim 2 productes



08. outlet productes

amb estrella

fins al 70% dte

Busca els productes  



09. cursos

 

visagisme
Analitzarem el teu rostre, forma i volums, 
sabràs combinar de manera immediata i encertada 
l’òptica, perruqueria, maquillatge i complements per a tu.
Treballarem el concepte de la imatge i la bellesa

Per aquest curs és necessari una foto facial prèvia al curs

Durada: 1h 30 min 
Preu llançament 80€
Forma: Presencial / En línia

Test color

auto maquillatge

Aprendràs l’hormonia del color i maquillatge.
Útils i eines usades en maquillatge.
Tècniques de correcció del teu rostre.
Tècniques de difuminats.
Maquillateg dia i nit

auto pentinats

Aprendràs com és el teu cabell, la seva salut.
Com fer una bona cura del cabell amb la rentada.
Trucs per assecar-ho i anar sempre arreglada.
Estils de tall i color que més t’afavoreixen.

Per aquest curs és necessari una foto corporal prèvia al curs

Durada: 1h 30 min 
Preu llançament 80€
Forma: Presencial / En línia

Estudi d’imatge
Estudiarem les característiques físiques del teu cos,
línies, formes i volums, detectarem inestetismes corporals i posturals
(estudi antropomètric) i els podrem corregir a través de la roba, colors i teixits.

Durada: 1h 
Preu llançament: 20€
Forma: Presencial

Coneixeràs les temperatures (fredes o càlides) 
en el teu rostre (color d’ulls, rostre i cabell)
detectarem la lluminositat o opacitat amb mocadors 
de colors per saber quin són el més encertat per a tu
en la imatge i la bellesa. 

Durada: 1h 
Preu llançament: 20€
Forma: Presencial

Durada: 4h 
Preu llançament: 80€
Forma: Presencial



tel. 934353649     627815818
Rogent, 77 08026 Barcelona

@zonadetall www.zonadetall.com

nou horari

de dimarts a divendres 9:30 a 20:00
dissabtes 9:30 a18:00


