


PROGRAM OSLAVUJTE S NÁMI 20 LET!  
Každý den v termínu 20.–24. 3. 2023 jsme pro vás v prostoru  

Relax zóny připravili pestrou nabídku stánků, workshopů, přednášek 

a hromadu dárečků. 

Každý den rozdáme v pravé poledne 20 dárků u všech vstupů do  

centra! A vyvrcholením našich oslav bude soutěž, kde rozdáme dalších 

50 dárků! Více informací o soutěži naleznete na našem webu.

Děkujeme za to, že jste tu s námi! 

Stánky jsou otevřené od 12.00 do 18.00 hod., workshopy probíhají pouze v časech uvedených v programu. Zastavte se kdykoli!

ZDRAVÍ 
PONDĚLÍ 
20. 3.

MÓDA  
A KRÁSA 
ÚTERÝ 
21. 3.

SEBE 
ROZVOJ
STŘEDA 
22. 3.

DĚTSKÝ  
DEN
ČTVRTEK 
23. 3.

FAUNA  
A FLORA 
PÁTEK 
24. 3.

R

Gynella  Stánek s konzultacemi a poradenstvím na téma ZDRAVÍ.
Blendea Stánek s konzultacemi, poradenstvím a produkty Blendea pro podporu zdraví.
Loono Stánek s konzultacemi a poradenstvím k Prevenci rakoviny #prsakoule.  
 14.00 – 15.00 Workshop na téma Prevence rakoviny.   
 17.00 – 18.00 Workshop na téma Zdravá kůže a prevence rakoviny kůže.
H2OPE Frčíme na vodíku – Stánek s inhalací vodíku, možnosti konzultací. 
 Workshop 15.00 – 15.30 na téma Frčíme na vodíku.
Erotic City Stánek s konzultacemi, Workshop 17.00–18.00 na téma erotické pomůcky pro zdraví  
 a diskuze na téma Posilování pánevního dna a podpora erekce.

Gynella Stánek s konzultacemi a poradenstvím na téma KRÁSA Z VENKU I UVNITŘ.
Ženy s.r.o.   Stánek Ženy s.r.o. na podporu sebevědomí žen.
Dermacol Na prodejně bude probíhat akce v podobě líčení neslíbatelnými rtěnkami 16H Lip Colour.
Stylistka 12.15–13.00 - Workshop se stylistkou Petrou Kasalovou na téma Detox šatníku  
 a následné konzultace dle rezervačního systému*
Nobilis Tilia Stánek s přírodní kosmetikou Nobilis Tilia.
 Workshop 15.00–16.00  na téma atopák a jak na něj.
Dr. Entner Stánek s českou anti-age kosmetikou Dr. Entera, založené na kyselině hyaluronové.
 Konzultace a poradenství 15.30–17.30 s Mudr. Zdenou Kotkovou.

Ženy s.r.o. Stánek Ženy s.r.o. na podporu sebevědomí žen.
Koučka „Půl-hodinka s koučkou Terezou Rutkovskou dle rezervačního systému.  
Tereza Rutkovská Workshop 12.00–12.45 na téma Proč je v dnešní době tolik důležité věnovat čas sám sobě.“
Michaela Dvořáková Speed mentoring 14.00–16.00 s Michaelou Dvořákovou.
Koučka „Půl-hodinka s koučkou Mgr. Petrou Kubalovou dle rezervačního systému*  
Mgr. Petra Kubalová Workshop 16.00–17.00 na téma Hygiena hlavy.“
Gynella Stánek s konzultacemi a poradenstvím na téma SEBEPOZNÁNÍ A PREVENCE.
 Workshop 16.00–16.45  s Petrou Tymešovou a Michaelou Dvořákovou  
 na téma Intimita není tabu #dolebezstarosti.
Drinkia Workshop 16.00–18.00 na téma Expedice do stylů rumů s Drinkií.
Erotic City Diskuze 17.00–18.00 na téma sebeláska a orgasmus na stánku Erotic City.
Psycholožka Workshop 17.00–18.00 s psycholožkou Evou Královou na téma úzkosti a panická ataka.
Eva Králová

Papýrek Kreativní den s Papýrkem, workshop pro děti i dospělé.

Be Nice  Stánek Be Nice eko papírnictví s produkty. Workshop na téma dětské tvoření a Velikonoce.
Eko Papírnictví

RC Paleček Kreativní dílna 12.00–18.00 s rodinným a komunitním centrem Paleček  
 aneb vyrobte si vlastní květ.

Útulek DeDe Příběh Dočasek a jejich psích mazlíčků, které můžete hmotně podpořit  
 nákupem reklamního zboží.

Pixito Po celé odpoledne se můžete nechat vyfotit v našem foto koutku Pixito  
 a odnést si tak pěknou vzpomínku.

Koulier Stánek s produkty Koulier. Workshop na téma jarní výzdoba.


