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A Holistic Med tulajdonosa Kalmár Éva, ismét meghívott minket szépség- 
és egészségközpontjába. Éva gyakran látja vendégül társrendezvényeinket 
is, amiért nagy köszönettel tartozunk, és szívesen megyünk hozzá bármikor. 
A rendezvény elôtt Bíró Andrea egész ségszûrésre várta az érdeklôdôket. Az 
est nagy érdeklôdéssel zajlott. Rakszegi Zita a Sisi-bál elôkészületeirôl tartott 
filmes beszámolót és ismertette a részvételi lehetôségeket, valamint a részle-

Hollós Katalin a nagy sikerû 

Videorandi megálmodója és tulaj-

donosa

Ismét a Holistic Med volt egy üzleti 

találkozónk helyszíne

Vendéglátónk a Holistic Med tulajdonosa, Kalmár Éva

Varjasi Mária biztosítási újdonsá-

gokról számolt be ezen az esten Nagy Soltész Edit és egyik munkája
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tes programot. Nagy-Soltész Edit a Dekor Magic tulajdonosa a tartós virág-
csodák titkaiba vezetett be minket és mint készítô, forgalmazó szólt az általa 
megalkotott virágdíszek praktikumáról.  Földi Tamás kóstolót hozott és a helyszí-
nen is megkóstolhattuk a finom Nespresso kávét. Nagy figyelem kísérte Varjasi 
Mária elôadását, aki a biztosítási újdonságokról számolt be a társaságnak. 

A Holistic Med szolgáltatásait a tulajdonos, Kalmár Éva mutatta be, majd 
finom falatokkal kínálta meg a részt vevô klubtagokat melyhez a Katona Bor-
ház csodás borait kóstolgattuk. 

ISMERJE MEG AZ OTTHONI SZÉPSÉG ÁPOLÁS ÚJ TRENDJÉT!

Rutkai Éva vagyok a BYAS szépség ápolás termékek tanácsadója  és ezért bemutatom az 

otthoni szépség ápolás új  trendjét a hyaluronsavas  ránctalanító, fiatalító kis gépet,  krémeket  

és az alga jótékony hatását a bőrre és szervezetre.

A tökéletes bőr titka a minden napos arcápolás és a hidratálás. A nőknek és a férfiaknak 30 

évtől csökken az arc bőr hidratáltsága, nedvessége, feszessége és a környezet káros hatása 

miatt egyre szárazabb az ember bőre amitől hamarabb ráncosodunk,mint az elődeink. Ezért 

kell a legjobb és a legmodernebb és bio termékeket igénybe venni. 

Ne verje magát felesleges költségekbe olyan krémek miatt, amelyek csak a bőr felsőbb 

rétegeiben hatnak, mialatt a mélyebb rétegekben a bőr alulról jövő,célzott hidratálást igényel. 

Száműzze a méreg drága szépészeti beavatkozást vagy a kémiai kezelés gondolatát.

Helyette használja BYAS otthoni szépség ápolási rendszert, amely hatékony megoldást ad 

önnek hogy a bőre szép, feszes, hidratált legyen, napi egy kávé csésze áráért!

Tesztelje fél arcos hyaluronsavas kezelést ingyen!

VEGYE MEG A BYAS CSOMAGOT, AMELY 160000 FT ÉS KAP AJÁNDÉKBA 10000FT 

HYALURONSAVAS SZEMRÁNC KRÉMET!

A készülék részletre is kapható!

Érdeklődni lehet:
Rutkai Éva

tel: 06302226340
e-mail: fiatalodjvelem78@gmail.com

Bíró Andrea az egészség-

térképrôl szólt

Dr. Horváth Andrásnéhoz 

elsôsorban ingatlan-ügyeinkkel 

fordulhatunk

Földi Tamás a Nespressot képviseli 

rendezvényeinken


