
Z troski o Państwa wygodę i kom-

fort, proponujemy dwa eks-

kluzywnie wydane albumy muzycz-

ne w formacie MP3, zawierające oko-

ło ośmiu godzin muzyki każdy. Muzyka 

zgromadzona na płytach jest dostoso-

wana do specyfiki prowadzonej przez 

salony działalności oraz Państwa in-

dywidualnych potrzeb.

odtwarzania muzyki bez konieczności 

zmieniania dysku. 

Różnorodność 
utworów sprawi, 
że nie sposób 
będzie się tą muzyką 
znudzić. 

Możliwość losowego wybierania 

utworów dodatkowo spowoduje, że 

będziecie Państwo na nowo poznawać 

ten album za każdym razem odsłuchi-

wania go.

sprawdzi się również w gabinetach 

stomatologicznych, lekarskich czy po-

czekalniach. Słuchając tej łagodnej, 

kojącej muzyki zanurzycie się Pań-

stwo w dźwięki, które uniosą niczym 

na skrzydłach harmonii wysoko ponad 

Ziemią, gdzieś daleko, gdzie jest tyl-

ko tu i teraz, gdzie jest tylko ta chwila. 

Ta niezwykle stonowana muzyka, do-

brana w staranny sposób, aby utrzy-

mać zbliżony poziom rozluźnienia, jest 

przy tym różnorodna, co uniemożliwi 

znudzenie się nią. Przyniesie głębokie 

zrozumienie, że właśnie tego w danej 

chwili nam potrzeba, chwili odpręża-

nia, odpoczynku i relaksu, bez których 

popadamy w otchłań stresu, napięcia 

i braku sensu. Powinniście Państwo 

zadbać o siebie oraz o panującą wokół 

harmonię. Ta muzyka na pewno w tym 

pomoże. Podczas wykonywania różno-

rodnych zabiegów, istotna jest płyn-

ność, stały kontakt z osobą – pacjen-

tem, a odtwarzana muzyka z albumu 

osiem godzin non stop, na pewno bę-

dzie temu sprzyjała.

Kolejny atut diamentowej kolek-

cji to cena. Zakup albumu MP3 to 

oszczędność pieniędzy oraz czasu 

(na zmienianie dysku CD). A przecież 

komfort pracy i racjonalne wydatko-

wanie pieniędzy liczy się dla nas bar-

dzo w prowadzonej działalności.

Jakakolwiek intencja 
kieruje nami gdy 
aranżujemy wystrój 
wnętrza, w którym 
przebywamy 
czy pracujemy, 
niezmienna 
pozostanie rola 
muzyki w tym 
procesie. 

Dlatego zachęcamy do przyj-

rzenia się bliżej ofercie Wydawnic-

twa Muzycznego Victor 11, dla które-

go dbałość o samopoczucie za sprawą 

dźwięków, to priorytet, będący także 

inspiracją do poszukiwania nowych, 

wygodnych rozwiązań technologicz-

nych oraz walorów artystycznych.

Diamentowa kolekcja

Zbliża się wiosna. Z jej nadejściem, w Wydawnictwie Muzycznym Victor 11 
zrodziły się dwa nowe produkty, które wniosą powiew świeżości do Państwa gabinetów i salonów.
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„Muzyka nie tylko dla fryzjerów”

Odpowiada w pełni klimatowi dy-

namicznej atmosfery panującej w sa-

lonie fryzjerskim, ale będzie mia-

ła zastosowanie nie tylko tam. Czy 

to restauracja, solarium, poczekal-

nia, sklep czy hol recepcyjny, czy inne 

miejsce wykonywania usług, gdzie po-

trzebna jest energia do działania, tam 

sprawdzi się ten album MP3. Zesta-

wienie takiej ilości utworów na jednej 

płycie CD pozwoli na komfort ciągłego 

„Muzyka nie tylko do masażu”

Album polecany przede wszyst-

kim do gabinetów masażu, SPA, od-

nowy biologicznej, czyli wszędzie 

tam, gdzie dbałość o relaks oraz roz-

luźnienie jest priorytetem. Doskonale 
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