SpaRitual představuje luxusní kosmetiku, která se zabývá péčí o ruce, nehty, tělo a nohy.

Seminář pro profesionály se uskuteční dne 24. 10. 2014 v Brně. Místo konání:
restaurace MORAVSKÁ CHALUPA, Křížkovského 47, Brno 603 73 (vedle hotelu
Voroněž, naproti bráně číslo 3 brněnského Výstaviště).
Program semináře:
9:00 - 9:15 Zahájení semináře a uvedení všech hostů
9:15-10:15 MUDr. Jana Derková – Hygiena při výkonu služeb pedikúra, manikúra. Dotazy a diskuze.
10:15-10:25 Přestávka-coffebreak
10:25-11:25 MUDr. Veronika Slonková Ph.D. – Nejčastější kožní onemocnění postihující nohy a ruce.
Souvislost některých onemocnění s umělým krytem nehtů. Dotazy a diskuze.
11:25-12:15 MUDr. Marie Součková – Metody odstranění zarůstání nehtů na nohou a podiatrické
vyšetření nohy. Dotazy a diskuze.
12:15-13:00 Oběd
13:00-15:00 Veronika Mořkovská – Video-rozhovor Jeffem Pinkem o vzniku Francouzské manikúry.
Nové ritualy a novinky ve Spa manikúře SpaRitual.
15:00-15:10 Přestávka-coffebreak
15:10-15:45 Miriam Tejklová – Špony v pedikúře – ukázka.
15:45-16:00 Jana Petřinová – Tvorba cen služeb.
16:00-16:15 Dotazy a diskuze. Malý kvíz pro pozorné posluchače spojený s dárkem od SpaRitual za
správné odpovědi. Každá účastnice semináře dostane vzorečky od SpaRitual
a CERTIFIKÁT SPARITUAL I. o absolvování semináře podepsaný přednášejícími lékaři a
organizátorem.
16:15-17:00 Ukončení semináře a možnost nákupu či objednávky produktů SpaRitual se slevou 10 %
nad 1.200 Kč a nad 5.000 Kč sleva 20 %
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Cena semináře 1200 Kč – v ceně semináře je zahrnutý oběd, coffebreak a odborné přednášky.
Prosíme o potvrzení účasti do 15.10.2014 zasláním SMS zprávy na tel.č. 731/ 112 286 a zaplacením
poplatku za školení 1200 Kč:
-

na účet číslo 1452645621/0100, VS: 24102014 Do poznámky – školení SpaRitual + příjmení

Účast na semináři je kapacitně omezena, proto doporučujeme včasnou rezervaci.

Na Vaši účast se těší přednášející a tým SpaRitual

Dostupnost restaurace Moravská Chalupa:
Autem – směr Brněnské výstaviště, naproti bráně číslo 3 Brněnského výstaviště mezi hotelem
Voroněž I. a II. je restaurace Moravská Chalupa u ní je velké bezplatné parkoviště.
Z Hlavního nádraží - tramvají č. 1 na Mendlově náměstí se přestoupí na autobus č. 84 (jednu
zastávku) na Křížkovského.
Nebo se jede Tramvají č.1 k Výstavišti – hlavní vstup a dojít pěšky k restauraci Moravská Chalupa,
která se nacchází mezi hotelem Voroněž I a II.
Atobus z autobusového nádraží Zvonařka - jede autobus číslo 84 ze zastávky Zvonařka na zastávku
Křížkovského, cesta trvá asi 15 minut.
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