
„Kobiety sukcesu – znane Matki i ich Dzieci” – byli bohaterami czerwcowego spotkania 

z cyklu  Perfect Day, zorganizowanego przez Royal Prestige Club we współpracy z Agustinem 

Egurrolą oraz Pracodawcami RP pod patronatem Magazynu CHIC.

Impreza, która odbyła się w Egurrola Dance Studio zgromadziła rzeszę wspaniałych 

kobiet oraz ich pociech i była czasem wspólnego świętowania Dnia Matki i Dnia Dziecka. 

Zgodnie z tradycją Perfect Day, dzień ten pełen był atrakcji z zakresu urody, zdrowia oraz  - co 

oczywiste – tańca. Organizatorzy przygotowali dla uczestników – w tym dla Mam z Dziećmi 

-  indywidualne i grupowe lekcje tańca z tancerzami EDS. Panie miały możliwość zapoznać 

się z możliwościami zmiany wizerunku, w jakim pomaga Yonelle Zwolińska Beauty Institute. 

W Strefie medycyny estetycznej prezentowano innowacyjne metody odmładzania skóry 

(Foto-Hialift, Venus Freeze), w Strefie pielęgnacji ciała Panie mogły poddać się zabiegom  

mezo-odmładzania oraz masażowi punktów młodości. Przewidziano także konsultacje 

z zakresu pielęgnacji dłoni, modelowania ciała oraz regenerację dla kręgosłupa – masaż na 

krzesłach. Do Strefy dla rodziców zapraszała Yonelle Masterclass Academy na warsztaty Face 

Therapy Mother&Baby. Z kolei na najmłodszych uczestników Perfect Day czekał Świat zabaw 

z „Remi”.  Wyrazem uznania dla wspaniałych Mam i ich Dzieci były prezenty ufundowane 

przez markę Visconti, Remi, Galerię Bali & Buddha Club  oraz Yonelle Zwolińska Beauty  

Institute. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Alicja Węgorzewska-Whiskerd z córką Amelią, 

Katarzyna Paskuda z synem Olivierem, Agnieszka Gewert z synem Aleksem, Odetta Moro-

Figurska z córką Sonią, Nina Tyrka z córką Carmen, Magdalena Soszyńska z synem Julianem 

oraz Anna Głogowska z córką Julią. Bardzo miłym, słodkim akcentem na zakończenie 

pełnego wrażeń dnia, był tort ufundowany przez patrona honorowego imprezy – organizację 

Pracodawcy RP.   
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