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

SEMINÁŘ SPARITUAL V HORNÍCH VĚSTONICÍCH VE DNECH 1.- 2. 5. 2014

Setkání profesionálů v Penzionu Baloon v Horních Věstonicích na jižní Moravě má již svou tradici a jak
minulé ročníky ukázaly, těší se velkému zájmu.
V letošním roce jsme seminář připravili ve dnech 1. – 2. 5. 2015. Pevně doufáme, že bude tak krásné
počasí jako minulý rok.
Na tomto semináři se budete moci opět setkat s těmi nejzkušenějšími manikérkami, pedikérkami a
terapeuty z celé ČR. Očekáváme také účast kolegyň ze Slovenska. Účastníky čeká několik zajímavých
přednášek. MUDr. Veronika Slonková Ph.D. si pro nás připravila téma, které je pro péči o nohy a ruce
nepostradatelné. Velmi poutavě provází slovem fotografické záznamy kožních onemocnění rukou nohou
a nehtů. Zdaleka se nejedná pouze o mykotická onemocnění, se kterými se setkávají zejména pedikérky
velmi často. Budou prezentována i onemocnění méně častá. Domníváme se, že právě tato část bude
velmi přínosná a odhalí důvody, proč by se pedikérky nemněly pouštět do určování diagnózy. Také se
budeme věnovat představení aktuálních novinek Sparitual. Všichni účastníci budou mít možnost
s novými prostředky pracovat. Z nabídky našich seminářů bylo velmi ceněné tzv. mistrovské lakování. I
této věci se budeme věnovat. Další přednáška odhalí netradiční péči o ruce. Jde o oblast, ve které mají
manikérky málo informací a proto je velmi málo využívaná. Tak jako v minulých ročnících se setkáme
v příjemném prostředí, které si lze prohlédnout v krátkém videozáznamu umístěném na našich
stránkách www.sparitual.eu (horní lišta). Dvoudenní seminář vnímáme také jako setkání odborníků

z různých koutů ČR. Proto zde bude prostor pro vzájemné seznámení a předávání osobních zkušeností.
Americký golf je pro tyto účely ideální. Všichni, kdo ještě neměli příležitost se s touto hrou seznámit,
budou příjemně překvapeni. Je to opravdu velká zábava. Turnaj přinese jistě také trochu adrenalinu.
Půjde totiž o hodnotné ceny pro pět vítězů. Samozřejmě návštěva jižní Moravy se nemůže obejít bez
ochutnávky vín. Ve zdejším rotundovém sklepě. Hudbou a slovem nám bude večer zpříjemňovat známá
redaktorka a konferenciérka Romana Navarová. Zaštítění celé akce bude garantovat Výhradní dovozce
SpaRitual.
Bohužel stejně jako v minulých ročnících jsme omezeni kapacitou penzionu Balloon, kdy jsme nemohli
uspokojit zájem všech. Nechceme však vyšší kapacitu jiného zařízení vyměnit za nádherné prostředí a
celkovou atmosféru.
Účast na tomto dvoudenním semináři si můžete zajistit včasnou rezervací.

Program semináře:
Pátek 1.5.:

09:00 - 9:45 Příjezd a ubytování
10:00 - 10:10 Zahájení a přivítání účastníků semináře Sparitual
10:10 - 12:10 Veronika Mořkovská - Novinky od SpaRitual 2015 - praktické ukázky
11:00 - 11:10 Přestávka - Coffebreak
12:15 - 12:45 Lubomír Mořkovský - Co vše můžeme udělat pro svalovou pohodu rukou
13:00 - 13:45 Oběd
14:00 - 15:00 MUDr.Veronika Slonková Ph.D. - Častá i méně obvyklá onemocnění nehtů,
rukou a nohou.
15:00 - 15:30 Coffebreak- Možnost nákupu produktů Sparitual se slevou 20%
16:00 – 19:00 Golfový turnaj
19:15 – 20:00 Večeře
20:15 - Večerní posezení ve vinném sklípku s ochutnávkou Jihomoravského vína a
moravských dobrot
Vyhlášení výsledků golfového turnaje a předání hodnotných cen pro vítěze
Večerem nás bude provázet slovem i hudbou Romana Navarová

Sobota 2.5 : 8:00 - 8:15 Ranní rituál – Pozdrav slunci a Pálavským vrchům (sraz v zahradě u
Věstonické Venuše)
8:15 - 8:45 Snídaně
9:00 - 10:15 Čtyři variace pomalé krásy SpaRitual - praxe účastnic

10:15 - 10:25 Přestávka - Coffebreak
10:25 - 11:55 Pokračování praxe účastnic semináře
12:15 - 13:00 Oběd
13:10 – 14:20 Problematika zarůstajících nehtů Jana Petřinová - Praktická ukázka řešení se šponami
Marcela Mořkovská - Praktická ukázka bez použití špon
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.

Pro účastnice semináře je poskytnuta sleva 20 % na nákup produktů SpaRitual nad 3 000 Kč bez DPH
Cena semináře 2.900 Kč - v ceně semináře je zahrnuto ubytování, strava, prezentace, školení, certifikáty,
program
Možnosti platby:
1. Účastnice semináře mohou zaplatit celou částku 2.900 Kč do 20. 3. 2015
2. Rozdělení poplatku za seminář a to, první částka 1.900 Kč do 20. 3. 2015 a druhý doplatek 1.000 Kč do
31. 3. 2015
Prosíme o potvrzení účasti zaplacením poplatku:
-

na účet číslo 1452645621/0100,

-

VS: 01052015, Do poznámky – seminář SpaRitual + příjmení

-

nebo osobně v kanceláři SpaRitual, Josefská 5, 602 00 Brno

Účast na semináři si lze zajistit zaplacením výše uvedené částky a rezervaci míst na seminář přijímáme
emailem info@sparitual.eu , formou SMS na tel. +420 731 112 286
V případě zájmu pro ty, kteří jedou z daleka, můžeme zabezpečit ubytování z 30. 4. na 1. 5. 2014
Noc si hradí každá účastnice semináře sama, s tím, že je vyjednána sleva - noc se snídaní za 450 Kč.
Prosíme o tuto informaci co nejdříve. Ubytování Vám bude zajištěno.

Po ukončení semináře mohou účastnice slevu 20 % uplatnit na objednávky přes e-shop
Sparitual, emailem:info@sparitual.eu, nebo telefonicky 731 112 286 do 6. 5. 2015
Těšíme se na Vás, team SpaRitual

Jak se na seminář dostanete:
http://www.balloonpenzion.cz/
Na této adrese najdete podrobné informace o hotelu, na další stránce mapku s polohou hotelu.

