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Jedyne włosy, które lubię 
są na mojej głowie
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Natura była dla mnie hojna. Mam piękne, mocne, zdrowe włosy.   
Niestety, nie tylko na głowie...

Odkąd pamiętam mocne włosy na ciele były moim utrapieniem. By się 
ich pozbyć, stosowałam wszystko, co było dostępne: woski, maszynki, 
kremy, depilatory i lasery. Bezskutecznie! Moja wściekłość i rozpacz 
nasiliły się, kiedy po kolejnym zabiegu woskowania owalu twarzy, 
doszło do zerwania naskórka i zapalenia mieszka włosowego. Przez 3 
dni nie wychodziłam z domu. Zapalenie było tak widoczne, że nawet 
nałożenie kilograma podkładu nie tuszowało podrażnień. Wtedy 
jeszcze byłam przekonana, że nie ma innego wyjścia. Nie dawało mi 
to jednak spokoju. Zaczęłam rozmawiać ze znajomymi kobietami. 
Okazało się, że wszystkie tak cierpimy. Podrażniona, poparzona 
skóra, zapalenia, a nawet zerwany naskórek - to codzienność przy 
woskowaniu. Któregoś dnia poskarżyłam się mojej pochodzącej 
z Turcji teściowej. A ona opowiedziała mi o tym, jak kobiety na Bliskim 
Wschodzie od tysięcy lat radziły sobie ze zbędnym owłosieniem.  
I to zanim w ogóle pojawiły się chemiczne woski.

Tajemniczym środkiem stosowanym od wieków była pasta 
cukrowa. Receptury gotowania pasty kobiety przekazywały sobie 
z pokolenia na pokolenie. Zaczęłam szukać idealnej pasty cukrowej. 
Spośród tych, które udało mi się znaleźć na rynku, żadna taka nie była.

Wtedy właśnie postanowiłam, że stworzę pasty cukrowe 
IDEALNE dla każdego gabietu kosmetycznego. Stworzenie takiej 
lini  produktów wymagało dostowania tysiącletniej bliskowschodniej 
receptury do europejskich standardów gabinetów kosmetycznych.

W ten właśnie sposób powstała słodka linia do profesjonalnej 
depilacji cukrowej. Twierdzę, iż stworzenie skutecznej pasty 
cukrowej wymaga większej wprawy, niż przyrządzenie Crème 
brûlée.

Dziewczynki na Bliskim Wschodzie i w basenie Morza Śródziemnego 
uczyły się tej sztuki od swoich matek i babek, a opanowanie jej 
wymagało wielu dni obserwacji i miesięcy praktyki. Sekret Past ELLA 
tkwi w proporcjach składników - czyli wody, cukrów prostych, soku 
z cytryny i gliceryny pochodzenia roślinnego. Tajemną recepturę 
przekazała mi  moja teściowa, z zastrzeżeniem by została ona 
w naszej rodzinie!

A tak przy okazji, moja córka ma na imię Ella. 
I tak tajemna receptura pozostanie na pewno w naszej rodzinie.

Jak powstała pasta cukrowa ELLA?
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Classic
PASTA CUKROWA DO DEPILACJI NA CIEPŁO

Classic używamy po podgrzaniu w podgrzewaczu do 
temperatury ciała. Nakładamy ją i ściągamy techniką    
manualną - ręczną, bezpaskową. Jest optymalna do bardzo 
ciepłych rąk lub bardzo ciepłych pomieszczeń (np. powyżej 
temperatury pokojowej lub upalnym latem do pomieszczeń 
nieklimatyzowanych).

Soft Cool
PASTA CUKROWA DO DEPILACJI NA ZIMNO

Soft Cool używamy bez podgrzewania w temperaturze 
pokojowej. Nakładamy i zrywamy techniką manualną – 
ręczną bezpaskową. Do depilacji dużych powierzchni ciała 
(nogi i plecy). Idealnie sprawdza się w sezonie jesienno-
zimowym lub w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Soft Warm
PASTA CUKROWA DO DEPILACJI NA CIEPŁO

Soft Warm używamy po podgrzaniu w podgrzewaczu.  
Do pracy techniką manualną bezpaskową (polecana dla osób 
z chłodniejszymi rękoma w średniej temperaturze pokojowej) 
lub techniką paskową. Przy metodzie paskowej nakładamy ją 
po podgrzaniu w podgrzewaczu do ok. 38-40 °C za pomocą 
szpatułki pod włos, a ściągamy z włosem za pomocą paska.

Soft Cold
PASTA CUKROWA DO DEPILACJI NA ZIMNO

Soft Cold jest gotowa do użycia bez podgrzewania 
w temperaturze pokojowej. Nakładamy cienką warstwę za 
pomocą szpatułki pod włos, zrywamy zgodnie z kierunkiem 
wzrostu włosa za pomocą paska.

375 g ............................................................................ 48 zł
750 g ............................................................................ 88 zł

375 g ............................................................................ 48 zł
750 g ............................................................................ 88 zł

375 g ............................................................................ 48 zł
750 g ............................................................................ 88 zł

375 g ............................................................................ 48 zł
750 g ............................................................................ 88 zł
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Roll-on
PASTA CUKROWA W ROLCE DO DEPILACJI NA CIEPŁO

Pastę Cukrową w aplikatorze podgrzewamy do temperatury 
ciała ( konsystencja gęstego miodu). Przed nałożeniem 
zawsze sprawdzamy temperaturę na pasku. Nakładamy 
dwukrotnie cienką warstwę pod włos, ściągamy za pomocą 
paska z włosem.

Cool Gel
ŻEL PO DEPILACJI KOJĄCO - ŁAGODZĄCY Z MIĘTĄ

Żel kojąco - łagodzący natychmiast poprawia stan skóry 
po zabiegu depilacji cukrowej. Nawilża i przynosi ukojenie 
- w szczególności po depilacji obszaru bikini i pach. Lekka 
żelowa konsystencja gwarantuje szybkie wchłanianie. 
Zawiera miętę i olejek z drzewa herbacianego.

Lotion
PŁYN PRZED DEPILACJĄ CUKROWĄ O DZIAŁANIU 
PRZECIWBÓLOWYM I ANTYSPETYCZNYM Z LAWENDĄ 

Płyn do oczyszczania skóry przed zabiegiem depilacji 
cukrowej. Odtłuszcza i dezynfekuje. Lawenda ma 
miejscowe działanie przeciwbólowe. Drzewo herbaciane 
i trawa cytrynowa działają antyseptycznie i antybakteryjnie.  
Bez alkoholu i parabenów.

Powder
PUDER BAMBUSOWY PRZED DEPILACJĄ CUKROWĄ

Puder bambusowy o intensywnych właściwościach 
wzruszająco - matujących. Świetnie absorbuje nadmiar 
wilgoci. Działa antybakteryjnie i łagodząco, wspomaga 
gojenie i reguluje aktywność gruczołów łojowych.

500 ml ......................................................................... 49 zł

100 g ............................................................................ 48 zł

100 ml ......................................................................... 25 zł

500 ml ......................................................................... 59 zł
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Podgrzewacz  
kwadratowy
DO PAST CUKROWYCH ELLA 375 G / 750 G

Podgrzewacz z regulacją temperatury.  
Moc: 20W

Podgrzewacz  
kombi
DO PAST CUKROWYCH ELLA 375 G / 750 G

Możliwość podgrzania zarówno puszki jak i wosku 
w rolce Roll-on (miejsce na 1 aplikator).  
Moc: 20W

Podgrzewacz  
owalny
DO PAST CUKROWYCH ELLA 750 G

Podgrzewacz z regulacją temperatury.  
Moc: 65W

Podgrzewacz  
Roll-on
DO PASTY CUKROWEJ W ROLCE

Podgrzewacz bez regulacji temperatury.  
Moc: 20W

1 szt ..............................................................69 zł

1 szt ...........................................................149 zł

1 szt ...........................................................159 zł

1 szt ........................................................... 179 zł

6



Sukienka kosmetyczna
Profesjonalna sukienka kosmetyczna.  
Posiada kieszeń typu „kangur” oraz bardzo modny 
fason podkreślający talię.

Akcesoria do depilacji

Ręczniki z logo ELLA Zestaw Roll-on  
na słodko
ZESTAW ZAWIERA PODGRZEWACZ ROLL-ON + 
4 APLIKATORY ROLL-ON

1 szt .........................................................109 zł

1 opakowanie .......................................144 zł

Paski - 100 szt.  .......................................... 19 zł
Szpatułki małe - 10 szt.  ............................15 zł
Szpatułka duża - 1 szt.  ..............................15 zł
Rękawiczki nitrylowe - 100 szt. .............29 zł
Majteczki jednorazowe - 10 szt. ............20 zł

30x50 cm ....................................................30 zł
50x90 cm ....................................................55 zł
140x70 cm .................................................. 75 zł
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Żel łagodząco-nawilżający
Natychmiast poprawia stan skóry po zabiegu depilacji. 
Lekka, żelowa konsystencja gwarantuje szybkie wchłanianie.  
Żel pozostawia skórę miękką, gładką i nawilżoną. Zawiera 
miętę i olejek z drzewa herbacianego. Sposób użycia: 
Po depilacji nanieść cienką warstwę żelu na depilowane 
obszary skóry i pozostawić do wchłonięcia. Bez parabenów. 
Kosmetyk testowany dermatologicznie i zgłoszony do CPNP.

Cena detaliczna ........................................................ 49 zł
Cena dla Twojego gabinetu ................................... 38 zł

Rozszerz wachlarz usług w Twoim 
gabinecie kosmetycznym o sprzedaż 
profesjonalnych kosmetyków przed 
i po cukrowaniu! 

 ü produkty ELLA nie zawierają parabenów i  ftalanów
 ü są w 100% z naturalnych składników
 ü przywracają naturalne funkcje skóry
 ü pobudzają metabolizm i odbudowę
 ü nie podrażniają i nie uczulają

Żel zawiera olejek z drzewa herbacianego. Drzewo to  
rosnące w Australii nie ma nic wspólnego z herbatą. 
Nazwa została mu nadana przez Kapitana Cooka,  
który na wzór Aborygenów używał listków do parzenia 
aromatycznego napoju zastępującego herbatę.
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Arganowy peeling do ciała
100% Naturalny gruboziarnisty peeling do ciała. Efektywnie 
złuszcza  martwy naskórek pozostawiając skórę aksamitnie 
gładką. Dzięki zastosowaniu nierafinowanych  olejów 
roślinnych doskonale nawilża, odżywia i przywraca jej blask. 
Kosmetyk dwufazowy: działa jak peeling oraz balsam do 
ciała. 

Balsam opóźniający 
odrost włosów
Balsam łagodzący skutecznie opóźnia odrost włosów oraz 
osłabia ich strukturę. Regularnie stosowany zmniejsza 
częstotliwość zabiegów depilacji. Sprawia, że odrastające 
włosy stają się słabsze. Wygładza, tonizuje oraz zmniejsza 
podrażnienia spowodowane mechanicznym usuwaniem 
włosów. Balsam pozostawia skórę aksamitnie gładką.

Cena detaliczna ........................................................ 59 zł
Cena dla Twojego gabinetu ................................... 46 zł

Cena detaliczna ........................................................ 59 zł
Cena dla Twojego gabinetu ................................... 46 zł

Balsam ELLA  zawiera estrakt z Arniki Górskiej. 
Dawniej w Bawarii, w wigilię św. Jana arnikę wtykano 
na brzegach pól w celu ochrony przed gradobiciem. 
Ustawiona w oknie miała chronić przed uderzeniem 
pioruna.

Drzewo arganowe jest drzewem endemicznym, co 
oznacza, że  rośnie jedynie w Maroku w ekologicznie 
czystym środowisku. Z ziaren owoców drzewa wytwarza 
się olej arganowy nazywany  też  „płynnym złotem 
Maroka”.
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A. ELLA Basic ............................  250 zł*

KURS PODSTAWOWY  6H 

Szkolenie podstawowe to fundament treningu 
ELLA Sugaring Know-How. W I części teoretycznej 
zapoznamy Cię z historią depilacji cukrowej i marki 
ELLA, omówimy budowę włosa, przedstawimy zalety 
cukrowania. W II części pokazowej przedstawimy 
3 techniki cukrowania ELLA, (manualną, paskową 
i za pomocą rolki). W III części praktycznej w małych 
grupach 2-10 osób nauczysz się depilacji wg naszych 
technik na wybranych partiach ciała i twarzy (brwi, 
bródka, wąsik, pachy, nogi, przedramiona, plecy, bikini 
klasyczne, francuskie i brazylijskie)

B. ELLA Intima ..........................  250 zł*

DEPILACJA INTYMNA DAMSKA 4H 

Szkolenie z modułu depilacja intymna damska 
koncentruje się tylko na nauce cukrowania stref 
intymnych lub pogłębieniu czy też odświeżeniu 
tych umiejętności. Na tym szkoleniu nauczysz się, 
jak sprawnie i bezpiecznie wykonać zabieg pełnej 
depilacji intymnej (brazylijskiej). Omówimy także 
i zaprezentujemy modę intymną oraz aktualne trendy. 
Poza opanowaniem umiejętności praktycznych, 
wyposażymy Cię także w wiedzę psychologiczną. 
Nauczymy Cię, jak sprawić by atmosfera wokół 
depilacji była pełna zaufania  i klientka czuła się 
komfortowo, a nasz   manifest

„Nic co ludzkie, nie jest kosmetyczce obce” stał się 
faktem w Twoim gabinecie.”

Rekomendujemy kolejność udziału w warsztatach:   
A + B + C. Jeżeli jesteś już Absolwentką ELLA na każdy 
kolejny moduł otrzymujesz od nas zniżkę 100 zł

Nasze szkolenia prowadzą licencjonowane 

Instruktorki wg autorskiej Metody ELLA Sugaring 

Know-How. Instruktorki ELLA to prawdziwe 

ekspertki i entuzjastki cukrowania, posiadające 

wykształcenie kosmetyczne i kosmetologiczne oraz 

doświadczenie pedagogiczne.

Cukrowanie jako jedyna naturalna metoda 
depilacji przeżywa prawdziwy renesans. 
Rozszerz zakres usług w Swoim gabinecie 
i wyjdź na przeciw trendom, o które dopytują 
Twoje klientki. Weź udział w naszych 
warsztatach ELLA i dołącz do Ekspertek 
Cukrowania!

Certyfikowane 
szkolenia ELLA

A C A D E M Y

KOORDYNACJA I SZCZEGÓŁY:
telefon .................................................  +48 514 549 560
email  .....................  szkolenia@elladepilacjacukrowa.pl
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C. ELLA Intime Man ................. 699 zł*

DEPILACJA INTYMNA MĘSKA  6H

Szkolenie wg autorskiej Metody ELLA, opierającej się 
na pracy z przekonaniami wokół Męskiej depilacji 
intymnej. Zabieg ten oferowany jest w gabinetach 
kosmetycznych coraz częściej, ale zapotrzebowanie 
na niego wciąż przerasta podaż. Dlaczego kosmetyczki 
tak rzadko decydują się na włączenie tego zabiegu 
w poczet swoich usług? Powody są dwa: brak wiedzy 
czy umiejętności praktycznych oraz strach związany 
z obcowaniem z ciałem, a konkretnie ze strefą intymną 
płci przeciwnej. Ale czy naprawdę jest się, czego bać? 
Warsztaty praktyczne ELLA to odpowiedź na to 
pytanie: zdecydowanie NIE. Promując dobrą praktykę, 
obalmy więc mity wokół usuwania owłosienia z miejsc 
wstydliwych. Powszechnie przecież wiadomo, że 
strach ma wielkie oczy dopóty, dopóki nie spojrzymy 
na problem z nowej perspektywy. Nauczymy Cię 
nie tylko umięjętności praktycznych, ale i osłodzimy 
ewentualny dyskomfort związany z tym zabiegiem.

D. ELLA Refresh ........ gratis¹ lub 99 zł²

KURS ODŚWIEŻAJĄCY  4H

Refresh kurs odświeżający podstawowy to warsztaty 
dla naszych Absolwentek oraz Absolwentek innych 
kursów. 

Uczestniczyłaś już w szkoleniu z depilacji cukrowej? 
Chciałabyś jeszcze ugruntować swoją wiedzę 
i umiejętności praktyczne? Być może miałaś przerwę 
w pracy i chciałabyś odświeżyć swoje umiejętności? 
A może nie pracowałaś jeszcze na ELLI i chcesz 
w praktyce przetestować nasze produkty, zapoznać 
się i zakochać w ELLI? Zgłoś się do nas!

E. Your Personal Sugaring Trainer
TWÓJ OSOBISTY SUGARING TRENER

Jesteś zainteresowana warsztatami w Twoim 
gabinecie, salonie SPA & Welness? Nasz Instruktor 
przyjedzie do Twojego gabientu w optymalnym dla 
Ciebie terminie. 

Zgłoś się do nas! A my  przygotujemy indywidualną 
ofertę.

* przy zakupie Słodkich Pakietów warsztaty bezpłatne. W cenie każdego kursu ELLA: konspekt wiedzy, materiały do pracy praktycznej, 
imienny certyfikat, firmowy plakat, opieka i wsparcie poszkoleniowe. Opisy pakietów na str. 12-13.

¹ dla Absolwentek warsztatów ELLA Basic, ² dla Absolwentek innych kursów depilacji pastą cukrową
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A C A D E M Y

Wybierz Słodki 
Pakiet ELLA i cukruj 
z ekspertkami

Przy zakupie Słodkich Pakietów 
certfikowane kursy grupowe są bezpłatne

Mini Słodycz ........................  399 zł
WARTOŚĆ PAKIETU: 671 ZŁ  OSZCZĘDZASZ: 272 ZŁ

W cenie otrzymujesz 
Ella Soft Warm 750g ...................................................................88 zł

Ella Soft Cool 750g ......................................................................88 zł

Ella Classic 375g ...........................................................................48 zł

Ella Soft Cold 375g ......................................................................48 zł

Podgrzewacz kwadratowy .................................................... 149 zł*

Certyfikowane szkolenie Basic lub Intima ...........................250 zł

Maxi Słodycz  .......................  599 zł
WARTOŚĆ PAKIETU: 956 ZŁ OSZCZĘDZASZ: 357 ZŁ 

W cenie otrzymujesz
Ella Soft Warm 750g ...................................................................88 zł

Ella Soft Cool 750g ......................................................................88 zł

Ella Classic 750g ...........................................................................88 zł

Ella Soft Cold 750g ......................................................................88 zł

Puder Bambusowy  ....................................................................48 zł*

Podgrzewacz kwadratowy .................................................... 149 zł*

Żel miętowy po depilacji  ..........................................................59 zł*

Płyn lawendowy przed depilacją ............................................49 zł*

Szpatułki małe 10 szt.  ..............................................................15 zł*

Szpatułka duża  ...........................................................................15 zł*

Paski do depilacji  .......................................................................19 zł*

Certyfikowane szkolenie Basic lub Intima ...........................250 zł

* możliwość wymiany na pasty cukrowe o tej samej wartości

KOORDYNACJA I SZCZEGÓŁY:
telefon .................................................  +48 514 549 560
email  .....................  szkolenia@elladepilacjacukrowa.pl
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Słodycz tylko dla Ciebie  .... 999 zł
WARTOŚĆ PAKIETU: 1681 ZŁ OSZCZĘDZASZ: 682 ZŁ

W cenie otrzymujesz 

2 x Ella Soft Warm 750g .......................................................... 176 zł

2 x Ella Soft Cool 750g ............................................................ 176 zł

2 x Ella Classic 750g ................................................................. 176 zł

2 x Ella Soft Cold 750g ............................................................ 176 zł

Ella Roll-on .....................................................................................25 zł

Puder Bambusowy .....................................................................48 zł*

Żel miętowy po depilacji  ..........................................................59 zł*

Płyn lawendowy przed depilacją  ...........................................49 zł*

Podgrzewacz owalny  ............................................................. 179 zł*

Podgrzewacz Roll-on  ..................................................................69 zł 

Szpatulki małe 10 szt. ...............................................................15 zł*

Szpatulka duża ............................................................................15 zł*

Paski do depilacji ........................................................................19 zł*

Szkolenie indywidualne Basic lub Intima dla 1 osoby  ...... 499 zł 

Słodki Komfort  ...................  936 zł
WARTOŚĆ PAKIETU: 1435 ZŁ OSZCZĘDZASZ: 499 ZŁ

W cenie otrzymujesz 

Ella Soft Warm 750g ...................................................................88 zł

Ella Soft Cool 750g ......................................................................88 zł

Ella Classic 750g ...........................................................................88 zł

Ella Soft Cold 750g ......................................................................88 zł

Puder Bambusowy .....................................................................48 zł*

Podgrzewacz owalny  ............................................................. 179 zł*

Żel miętowy po depilacji  ..........................................................59 zł*

Płyn lawendowy przed depilacją  ..........................................49 zł *

Szpatulki małe 10 szt. ...............................................................15 zł*

Szpatulka duża ............................................................................15 zł*

Paski do depilacji ........................................................................19 zł*

Szkolenie Intime Man grupowe lub indywidualne ............. 699 zł

* możliwość wymiany na pasty cukrowe o tej samej wartości

 ü bazuje na tajemnej, rodzinnej 
bliskowschodniej recepturze

 ü daje możliwość wyboru: aż 3 różne 
techniki pracy

 ü jest w 100% naturalna

 ü nie podrażnia skóry

 ü nie łamie i nie urywa włosków

 ü nie stwarza ryzyka poparzeń

 ü jest bezpieczna dla alergików oraz osób 
z wrażliwą skórą i chorobami skóry

 ü nadaje się do stosowania przy skórze 
naczyniowej i żylakach

 ü można ją stosować w ciąży

 ü jest zmywalna ciepłą wodą

 ü nakładamy ją pod włos, a zrywamy 
z włosem

 ü możliwe jest wielokrotne nakładanie 
w to samo miejsce

 ü nie zawiera parabenów, formaldehydu 
i sztucznych barwników

 ü nie jest testowana na zwierzętach

ELLA jest wyjątkowa, 
ponieważ:
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Studio ELLA, firmowy gabinet marki ELLA Depilacja 
Cukrowa otworzyłyśmy w lipcu 2015r. To właśnie siła 
sióstr pozwoliła nam na otwarcie w Szczecinie miejsca, 
którego to miasto jeszcze nie widziało. ELLA Studio 
Depilacji Cukrem to połączenie pasji i wiedzy do depilacji 
cukrowej z rozwiązaniem problemu umawiania się na 
zabieg usuwania zbędnego owłosienia. 

W studio do zabiegów depilacji wykorzystywane są 
wyłącznie kosmetyki linii profesjonalnej ELLA oraz 
klienci mogą zakupić produkty do pielęgnacji domowej 
linii ELLA Home Care. 

Pierwsze w Polsce Studio Depilacji 
Cukrem ELLA bez umawiania!

Emilia Chromicz i Marta Chromicz
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Specjalnością ELLA Studio  
są słodkie podróże: 

studio depilacji 
cukrem

Klasyczny trawnik angielski
Lekko przystrzyżony na bokach. Dla tradycjonalistek 
i wielbicielek klasyki. It’s so accurate!  
Usuwane są włoski z pachwin do linii bielizn. 

Trójkąt Bermudzki
Dobrze oznaczone miejsce na mapie.  
Można się w nim zatracić! Usuwane są włoski  
z zewnętrznej strony warg sromowych,  
a na wzgórku łonowym pozostaje trójkąt.

Francuski pas zieleni
Delikatny pasek, który jest i nie ma go jednocześnie. 
Elegancja i szyk. C’est magnifique! Usuwane są włoski 
z zewnętrznej strony warg sromowych, a na wzgórku 
łonowym pozostaje pasek.

Pusta brazylijska plaża
Gładka delikatna powierzchnia. Nie ma tam niczego. 
Dosłownie niczego. Nada! To całkowita depilacja intymna,  
tj. również z warg sromowych oraz wzgórka łonowego. 

Sekrety Holywood 
Idealnie gładka powierzchnia z przodu i z tyłu. Enjoy the 
sun! Całkowita depilacja intymna wraz z tyłem między 
pośladkami 

Nocne sekrety Holywood
Idealna gładkość wszędzie (również z tyłu). Fantazyjny 
wzorek przyciąga wzrok i dodaje blasku. Shine like 
a star! Całkowita depilacja intymna wraz z tyłem między 
pośladkami a na wzgórku łonowym pozostaje wzorek: pasek, 
trójkąt, serce,wzór tatuażu.

NA SŁODKO !

I BEZ 
UMAWIANIA 

SIĘ :)



TRADYCYJNA RECEPTURA 3 OPCJE NAKŁADANIA 100% NATURALNE HIGIENICZNE I SKUTECZNE DLA KOBIET W CIĄŻY NIE TESTOWANE NA ZWIERZĘTACH

ELLA Depilacja Cukrowa
ul. Kaszubska 17/2, 70-402 Szczecin, Polska

Centrala  .........................................tel. +48 91 43 44 733 
Szkolenia  .......................................tel. +48 514 549 560 
Dystrybucja  ..................................tel. +48 506 076 520

www.ella-cosmetics.com EllaDepilacjaCukrowa

U Twojego dostawcy kosmetyki profesjonalnej


