POZVÁNKA
Nepříjemné napětí, brnění, svědění, pálení ... každodenní realita citlivé pleti, které dnes
čelí více než 50% žen a téměř 40% můžu v průmyslových zemích.
Na tyto problémy reagujeme nejen na úrovní symptomů, ale především na úrovni řešení
příčin. Představujeme novou linii Neuro-Sensitive, zcela první a jedinečnou NOVOU,
neuro-kosmetickou řadou od Afrodita Profesionál, pro okamžitou úlevu a komfort, pro
vyšší toleranci pro citlivou pleť!
Těšíme se na to, že se setkáme na nadcházejícím odborném semináři, kde vám
představíme naše nové proudkty jak z teoretického, tak i praktického hlediska.

Neuro-Sensitive

VĚDECKÝ OVĚŘENÁ ŘADA NEURO-KOSMETOLOGIE
pro zlepšení stavu a odstranění příčin citlivosti pleti

Přednášející: Mojca Hernaus,
Profesionální kosmetický poradce

Odborný seminář s praktickými ukázkami:
V BRNĚ, dne 20.11. 2018, od 9:00
v Hotelu Sharingham, Vídeňská ulice 1
V PRAZE, dne 21.11. 2018, od 9:00
v Hotelu DUO, Teplická 492
Doba trvání semináře je cca. 5 hodin + během semináře bychom Vás rovněž
rádi seznámili s některými body a informacemi »AFRODITA V MÉM SALÓNU«

Danica Zorin Mijošek,
Ředitelka Afrodita Cosmetics

Ivo Mijošek,
Management Afrodita Profesionál

INFO
Registrační poplatek ve výši 2.800,- Kč zahrnuje:

Seminární poplatek ve výši 500,-Kč, ve kterém získáváte:
∙ Aktivní možnost zapojení se do procedur během workshopu,
∙ Podrobnou seminární mapu s kompletními vysvětlivkami a postupy k dané řadě,
∙ Certifikát o úspěšeném absolvování semináře,
∙ Občerstvení během semináře, Coffee Break , závěrečný oběd
∙ Seznámení se i s dalšími produkty Afrodita Cosmetics +
SEMINÁRNÍ PODKLADY a INFORMACE »AFRODITA V MÉM SALÓNU«
∙ V hodnotě 2.300,-Kč (vč. DPH) získáte, produkty Afrodita Professional, dle vlastního
výběru v návaznosti na téma a produkty semináře (dle produktového listu a náplně semináře).
∙ Dodatečnou slevu ve výši 15% na produkty Afrodita Profesionál, při objednání,
během semináře.

Objednané produkty ve výši 2.300,- Kč (které jsou současí poplatku za seminář), obdržíte v den
konání. (Poznámka: Abchom Vám mohli objednané zboží předat na semináři, je potřeba si jej
objedant dle produktového listu, předem.)

Vaši přihlášku na seminář, zašlete nejpozději do 31.10.2018.

Přihlásit se můžete také emailem
∙ e-mail: info@kozmetika-afrodita.cz
∙ t.: +420 571 629 007, +420 606 109 209

Počet účastníku na semináři je omezen, rezervujte si včas vaše místo. Těšíme se na Vás!

Pro další informace a podrobnosti k našemu sortimentu, kontaktujte.
ČESKÁ (SLOVENSKÁ) REPUBLIKA
Ivona Štamposká
Dolní Bečva 579
CZ 756 55 DOLNI BECVA
t +420 571 629 007
e info@kozmetika-afrodita.cz
w www.kozmetika-afrodita.cz
Kozmetika Afrodita d.o.o.
Kidričeva 54
3250 Rogaška Slatina
t 00386 3 812 11 60
e info@kozmetika-afrodita.si
w www.kozmetika-afrodita.com

