SZEMINÁRIUMI
MEGHÍVÓ
Gyere el az Afrodita Cosmetics következő, rendhagyó szemináriumára!
Hagyományos, de mégis rendhagyó országjáró szakmai szemináriummal készülünk!
Most nincs újdonság, de lesz újítás! Hogy mi?
Kovács Adrienn és elismert Vendégelőadónk Báthory Kati, aranykoszorús kozmetikus
mester és a „2015. év Beauty szakmai díj” tulajdonosa, izgalmas előadásaival és
témáival emeljük a szeminárium színvonalát!

Báthory Kati, aranykoszorús kozmetikus mester előadásai:
„Bőrtípusok a kozmetikai gyakorlatban”
Báthory Kati és Juhász Klári által kozmetikusoknak és kozmetikus
tanulóknak szánt hiánypótló könyve alapján, „hisz ilyen formában
egy könyvben sincs összeszedve a diagnosztika és a bőrtípusok”.

„Arcmasszázs tánclépésben”
- 30 perces masszázstechnika, zenei aláfestéssel

Kovács Adrienn, az Afrodita Cosmetics oktató kozmetikusa
„Szeborreás bőrtípusok kezelése”
- Afrodita Professional termékekkel

A szemináriumok időpontja és a helyszínek:
2018.04.06. Péntek 10:00 - 15:00 Győr - Hotel Kálvária
Kálvária u. 22/d, www.hotel-kalvaria.hu
2018.04.07. Szombat 10:00 - 15:00 Zalaegerszeg - Jánkahegyi Gyuri Csárda
Jánkahegyi u. 27-29, www.gyuricsarda.hu
2018.04.08. Vasárnap 11:00 - 16:00 Debrecen - Postás Üdülő Hotel
Nagyerdei krt. 66, www.postasudulo.5mp.eu
2018.04.09. Hétfő
11:00 - 16:00 Szeged - Korona Hotel
Petőfi Sándor sgt. 4, www.hotelkoronaszeged.hu
2018.04.21. Szombat 10:00 - 15:00 Budapest - MOM Kultúrális Központ
Csörsz u. 18, Simándy József terem I. emelet, www.momkult.hu
2018.04.22. Vasárnap 11:00 - 16:00 Pécs - Hotel Makár Sport&Wellness****
Középmakár dűlő 4, www.hotelmakar.hu

Kihagyhatatlan lehetőség! Miért?
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...hallgasd meg és tanulj egy rendkívül tapasztalt kozmetikus mestertől és oktatótól, hogyan látja
Ő a hazai kozmetikai piac helyzetét? Változtak-e az elmúlt 20-30 évben a bőrtípusok? Hogyan
alakult a bőrtípusok diagnosztizálásának menete?
... a szeborreás bőrproblémák rendkívül sokrétűek! Tanuld meg, hogyan tudod őket a
leghatékonyabb módon kezelni!
... és még sok mást is fel tudnánk sorolni ami miatt érdemes ott lenned!

Kérem a szemináriumi belépőmet!
A 3 lehetőség közül válaszd ki a számodra megfelelőt:

1. A szeminárium részvételi díja: 5 000 Ft
2. Részvételi díj + Báthory Kati & Juhász Klári egyik könyve
9 500 Ft (5000+4500 Ft) helyett: 8 500 Ft
Jelöld be, melyik könyvet kéred: a) Kozmetikai diagnosztika
b) Bőrtípusok a kozmetikai gyakorlatban
3. Részvételi díj + Báthory Kati & Juhász Klári mindkét könyve
14 000 Ft (5000+4500+4500 Ft) helyett: 12 000 Ft
A jelentkezni és a választott belépő díját kifizetni a következőképpen tudod:

BELÉPŐ + 2 KÖNYV = 12.000 Ft
(14.000 Ft helyett)

 jelentkezhetsz és fizethetsz készpénzben személyesen a központunkban,
 jelentkezhetsz a www.afrodita-kozmetika.hu/regisztracio_tanfolyam2018 oldalon és
fizethetsz banki átutalással az Apollos Bt 10200885-32677692 K&H banknál vezetett
számlaszámára „szeminárium” megjegyzéssel, vagy
 jelentkezhetsz Területi képviselődnél és fizethetsz készpénzben.
 jelentkezhetsz telefonon a központunkban +36-1-212-9339 vagy +36-70-378-8873

Varga Attila
ügyvezető
és az Afrodita Cosmetics csapata

