Mezi účastnice 3. ročníku European Championship Spa Manicure 2013 budou rozděleny
ceny v celkové hodnotě 146 700 Kč

1. Cena - stojan s produkty SpaRitual v hodnotě 80 000 Kč od firmy Marcela Mořkovská, která je
výhradní dovozce SpaRitual pro ČR a SK
- kosmetické produkty Janssen Cosmetics v hodnotě 2 000 Kč, od výhradního dovozce Janssen
Cosmetics pro ČR a SK, firma Christoph Trade s.r.o.
- vzácný olej z hroznových jader lisovaný za studena v hodnotě 350 Kč od společnosti Vitis Vital s.r.o,
který se mimo jiné používá také v kosmetice SpaRitual. Společnost Vitis Vital s.r.o. nám věnovala pro
všechny účastnice soutěže tento olej v dárkovém balení v celkové hodnotě 8 232 Kč.
Celková hodnota 1. ceny činí 82 350 Kč

2. Cena - dárkový poukaz pro 2 osoby v hodnotě 8 000 Kč. Poukaz obsahuje 2 dny s polopenzí, finská
sauna 2 krát 60 min. Wirpool 60 min. Adventure golf 120 min. Dvakrát celková masáž, dvakrát masáž
lávovými kameny. Láhev vína k večeři, košík ovoce, dárkové balení vín. Tuto cenu věnuje penzion
Baloon Wellness.
- let horkovzdušným balonem pro 1 osobu, který věnovala společnost Vitis Vital s.r.o. v hodnotě
4 500 Kč + vzácný olej z hroznových jader v dárkovém balení v hodnotě 350 Kč.
- exkluzivní kolekci laků Iluminate + produkty v hodnotě 5 500 Kč, od výhradního dovozce SpaRitual
pro ČR a SK, Marcela Mořkovská
- kosmetické produkty Janssen Cosmetics v hodnotě 2 000 Kč, od výhradního dovozce Janssen
Cosmetics pro ČR a SK, firma Christoph Trade s.r.o.
Celková hodnota 2. ceny činí 20 350 Kč.

3. Cena - návštěva exkluzivního Spa v hotelu Mandarin Oriental, cena obsahuje pro 2 osoby masáž
Oriental Essence v hodnotě 6 160 Kč. Masáž je tvořena přímo na míru každého jedince a bude jistě
příjemným zážitkem v tak exkluzivním prostředí Spa hotelu Mandarin Oriental. Cenu věnovala pani
Anna Jarinová ředitelka Spa hotelu Mandarin Oriental
- DVD přehrávač a balíček kosmetiky v celkové hodnotě 10 000 Kč od agentury HITCH, která se
zaměřuje na eventové programy, které Vám připraví na klíč.
- kosmetické produkty Janssen Cosmetics v hodnotě 2 000 Kč, od výhradního dovozce Janssen
Cosmetics pro ČR a SK, firma Christoph Trade s.r.o.
- vzácný olej z hroznových jader v dárkovém balení, v hodnotě 350 Kč od společnosti Vitis Vital s.r.o.

- produkty SpaRitual v hodnotě 1 500 Kč, od výhradního dovozce SpaRitual pro ČR a SK, Marcely
Mořkovské
Celková cena je v hodnotě 20 000 Kč.

Každá účastnice soutěže 3.ročníku European Championship Spa Manicure 2013, od 4.místa obdrží
dárky v celkové hodnotě 2 000 Kč, od společností Christoph Trade s.r.o. - Janssen Cosmetics,
Sparitual - Marcela Mořkovská a Vitis Vital s.r.o.

Účastnice odborné poroty 3.ročníku European Championship Spa Manicure:

Komisař soutěže: p. Bohumila Christopová - soudní znalec v oboru kosmetiky a vizážistiky

porotkyně Maďarsko: sl. Ivett Turcsanyi - mistryně Evropy ve Spa manikúře 2011 a odborná
školitelka

porotkyně Slovensko: p. Mgr. Šarlota Púvaková - mistryně Evropy ve Spa manikúře 2012 a odborná
školitelka

Odborná překladatelka: p. Veronika Mořkovská - mistryně České republiky 2006 a odborná školitelka

Moderátorka Tv Prima: p. Eva de Castelo

Předsedkyně poroty: p. Marcela Mořkovská - soudní znalec v oboru manikúra, pedikúra a modeláž
nehtů

