Perfektní tip na dárky
Perfektním tipem na dárky mohou být luxusní kazety nebo vouchery v hodnotě 1.000, 2.000 a 3.000,- Kč.
Náročné ženy jistě potěší krémy z kaviárového extraktu, který je jednou z nejvýživnějších látek, kterými lze
pečovat o svou pleť. Používáním přípravků s výtažkem kaviáru se nejen výrazně zpomalí proces stárnutí pleti, ale
při dlouhodobějším užívání dojde i k redukci vrásek stávajících.

1500,- Kč

Anti-aging sada na tělo

4300,- Kč

Kaviárová sada na ruce

1300,- Kč

1900,- Kč

Power Repair s kolagenem

6000,- Kč

Kaviárová sada na obličej

Sada pro muže

Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte kosmetiku od společnosti Pevonia
Botanica dle vlastního výběru v hodnotě 2000,- Kč.
Kompletní nabídku našich produktů najdete na Pevonia E-shopu: www.pevoniaeshop.cz.

Pevonia Botanica
V Celnici 4, 110 00 Praha 1
telefon: +420 230 234 534
mobil: +420 775 671 459
e-mail: pevonia@pevonia.cz
www.pevonia.cz

Pevonia slavila
Dvouleté výročí působení v České republice oslavil luxusní
kosmetický salón Pevonia Botanica. Společenské akce využila hostitelka, majitelka salónu a distributorka značky Pevonia, paní Mgr. Pavlína Kučerová, k předání šeku pro Nadaci
Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Paní Dagmar Havlová
převzala šek v hodnotě 100 000 Kč určených na projekt
Podpora vzdělávání. „Věřím, že každý člověk by podle svých
možností měl podporovat charitativní činnost. Pro mě osobně je prioritou vzdělávání a vybrala jsem si Nadaci Vize 97,
protože ji považuji za mimořádně kompetentní a důvěryhodnou,“ vysvětlila svůj krok paní Pavlína Kučerová.

Průvodkyní setkání byla tvář značky Pevonia Botanica herečka
a choreografka Dana Morávková. Mezi těmi, kteří přišli oslavovat a prohlédnout si krásné prostory salónu, byla i herečka
a modelka Nikol Moravcová či ředitelka divadla Bez zábradlí
Hana Heřmánková.

Součástí večera byla i prezentace nového
krému Lumafirm, který dodává pleti mladistvou
vitalitu díky dokonalému rozzáření pokožky
a současně výrazně redukuje všechny známky
stárnutí. Efektivně zpevní pleť, viditelně potlačuje vrásky, působí proti pigmentovým skvrnám
a sjednocuje barevný tón pleti.

„Jsem moc ráda, že jsem získala tyto finance určené
právě na vzdělávání, které je bohužel málo podporované, ačkoli by se podle mne právě vzdělávání, stejně jako
vlastenectví, mělo pěstovat,“ děkovala Dagmar Havlová.

MUDr. Marina Chekalina

