Milé kolegyně, dovolujeme si Vás pozvat na mimořádný dvoudenní seminář
kosmetické značky

SEMINÁŘ SPARITUAL V HORNÍCH VĚSTONICÍCH VE DNECH 19.-20. 10. 2018
6. ročník setkání profesionálů v Horních Věstonicích na jižní Moravě má již svou tradici a jak minulé
ročníky ukázaly, těší se velkému zájmu. Celou akci jsme jako obvykle zasadili do nádherného prostředí
penzionu Balloon obklopeného neskutečně krásnou přírodou Pálavských kopců a jezer. Tradiční seriál
informací a inspirace pro manikérky, pedikérky, kosmetičky a maséry. Opět jsme zajistili program, který
musí nadchnout všechny, kdo hledají komplex konkrétních a užitečných informací.
Značka SpaRitual předvede novinky 2018 v oblasti kosmetických výrobků a technologií. Budeme se
zabývat také aplikací nehtových špon IMKOR. Můžeme se těšit na Markuse Deshlera, světového
ambasadora SpaRitual, který na tuto událost přiletí z Los Angeles (USA) a seznámí nás s novinkami body
mechaniky při péči o ruce, nohy a tělo. Absolventky tohoto semináře obdrží celosvětově uznávaný
certifikát, vydaný Shel Pink-zakladatelkou SpaRitualu.
I tentokrát jsme oslovili osobnost v oblastech dermatologie paní MUDr.Veroniku Slonkovou PhD z FN u
sv. Anny, Brno, která nás seznámí s konkrétním řešením častých dermatologických problémů v oblasti
nohou a rukou
Velmi zajímavou přednášku si pro tuto příležitost připravil fyzioterapeut Mgr. Koubík, který s touto
problematikou seznamuje na svých přednáškách lékaře, trenéry a sportovce. Bude se věnovat bio-

mechanice nohy s praktickými ukázkami tejpování. Tyto informace začínají být pro moderní pojetí
pedikúry zcela nezbytné.
Jako obvykle nebudeme čas trávit pouze v učebně. Součástí programu je oblíbený americký golfový
turnaj o hodnotné ceny a také moderovaný program s posezením ve vinném sklípku. Zde nás přivítá jako
obvykle skvělá moderátorka studia ZET na radiu BBC Romana Navarová, která rozproudí veselou náladu.
Samozřejmě návštěva jižní Moravy se nemůže obejít bez ochutnávky vín a také v říjnu bude sezona
Burčáku. Tato setkání pedikérek, terapeutů a manikérek umožňují také navázat nová přátelství v rámci
ČR a SK. Pokud Vám nestačí, že se znáte pouze z fcb. tak se seznamte osobně a vyměňte si své
zkušenosti z praxe. Zaštítění celé akce bude garantovat Výhradní dovozce SpaRitual.
Účast na tomto dvoudenním semináři si můžete zajistit včasnou rezervaci!

Program semináře:
Pátek 19.10. 09:00 - 9:45 Příjezd a ubytování
10:00 - 10:10 Zahájení a přivítání účastníků semináře Sparitual
10:10 - 11:30 Ambasador Markus - novinky od SpaRitual 2018 - body mechanika při
péči o ruce, nohy a tělo - praktické ukázky
11:30 - 11:35 Přestávka – Coffebreak
11:35 - 12:50 Pokračování-praktické ukázky -Markus
13:00 - 13:30 Oběd
13:40 - 14:30 Pokračování -Markus
14:30 - 15:30 Nehtové špony IMKOR
15:30 - 15:45 Coffebreak
16:00 - 17:00 Golfový turnaj
18:00 - 18:45 Možnost nákupu produktů SpaRitual se slevou 15%
19:00 - 19:30 Večeře
20:15 - Večerní posezení ve vinném sklípku s ochutnávkou jihomoravského vína, burčáku
a moravských dobrot. Vyhlášení výsledků golfového turnaje a předání hodnotných cen.
Večerem nás bude provázet slovem i hudbou Romana Navarová

Sobota 20.10. 8:20 - 8:50 Snídaně
9:00 - 11:00 Ambasador Markus - Novinky SpaRitual 2018
10:30 - 10:35 Přestávka - Coffebreak
11:00 - 12:15 MUDr.Veronika Slonková- řešení častých dermatologických problémů
v oblasti nohou a rukou
12:20 - 12:50 Oběd
13:00 - 14:30 Mgr. Koubík - biomechanika nohy s praktickými ukázkami tejpování
14:30 - 15:00 Otázky, diskuze, oblíbený znalostní kvíz doprovázený dárečky
15:00 - 16:00 Ukončení semináře, předání certifikátu od SpaRitual s fotografováním

Dárky od SpaRitual pro všechny účastnice semináře a možnost nákupu produktů se slevou 15%.
Cena semináře: 3 900 Kč (CZ), 145 EUR (SK) V ceně semináře je zahrnuto ubytování, strava, školení,
certifikáty, dárky, program
MOŽNOST PLATBY PRO ČESKOU REPUBLIKU:
1. Účastnice semináře mohou zaplatit zálohu 2000 Kč do 30.8.2018
2. zbytek ceny 1900 Kč za seminář doplatit do 1.10.2018
Prosíme o potvrzení účasti zaplacením poplatku:

-

na účet číslo 1452645621/0100,

-

VS: 19102018, Do poznámky - seminář SpaRitual + příjmení

MOŽNOST PLATBY PRO SLOVENSKO:
1. Účastnice semináře mohou zaplatit zálohu 80 EUR do 30.8.2018
2. zbytek ceny 65 EUR za seminář doplatit do 1.10.2018
Prosíme o potvrzení účasti zaplacením poplatku ze Slovenska:
-

na účet číslo 2000499170/2010 (FIO banka - převod bez poplatku do ČR)

-

IBAN:CZ6020100000002000499170

-

BIC kod/SWIFT: FIOBCZPPXXX

-

VS:19102018, Do poznámky – seminář SpaRitual + příjmení

Pro velký zájem Vás prosíme o včasnou registraci na seminář. Rezervaci míst na seminář přijímáme
emailem info@sparitual.eu , formou SMS na tel. čísle. +420 731 112 286
V případě zájmu pro ty, kteří jedou z daleka, můžeme zabezpečit ubytování z 18.10. na 19.10.2018.
Prosíme o tuto informaci, ubytování Vám bude zajištěno. Tuto noc si hradí každá účastnice semináře
sama, s tím, že je vyjednána sleva - noc se snídaní za 500 Kč. Pro účastnice semináře je poskytnuta

speciální sleva na zboží při nákupu nad 3 000 Kč bez DPH ve výši 15%. Po ukončení semináře
můžete tuto slevu uplatnit na objednávky zboží přes e-shop Sparitual, emailem:
info@sparitual.eu, nebo telefonicky +420 731 112 286 do 23.10.2018
Těšíme se na Vás, váš tým SpaRitual

Jak se na seminář dostanete:
http://www.balloonpenzion.cz/
Na těchto stánkách najdete podrobné informace o hotelu.

