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Uroda i relaks w rodzinnym gronie
„Kobiety sukcesu – znane 
Matki i ich Dzieci” – byli 
bohaterami kolejnego 
spotkania z cyklu Perfect Day, 
zorganizowanego przez Royal 
Prestige Club we współpracy 
z Agustinem Egurrolą oraz 
Pracodawcami RP

Impreza, która odbyła się 
w Egurrola Dance Studio zgro-
madziła rzeszę wspaniałych ko-

biet oraz ich pociech. Zgodnie z tra-
dycją Perfect Day, dzień ten pełen 
był atrakcji z zakresu urody, zdro-
wia oraz – co oczywiste – tańca. Pa-
nie miały możliwość zapoznać się 
z możliwościami zmiany wizerun-
ku, w jakim pomaga Yonelle Zwo-
lińska Beauty Institute.

W Strefie Medycyny Estetycznej 
prezentowano innowacyjne meto-
dy odmładzania skóry (Foto-Hia-
lift, Venus Freeze), a w strefie pie-
lęgnacji ciała Panie mogły poddać 

się zabiegom mezo-odmładzania 
oraz masażowi punktów młodo-
ści. Przewidziano także konsultacje 
z zakresu pielęgnacji dłoni, mode-
lowania ciała oraz regenerację dla 
kręgosłupa – masaż na krzesłach. 
Do Strefy dla Rodziców zaprasza-
ła Yonelle Masterclass Academy 
na warsztaty Face Therapy Mothe-
r&Baby. Z kolei na najmłodszych 
uczestników Perfect Day czekał 
Świat Zabaw z „Remi”.

Wyrazem uznania dla wspa-
niałych mam i ich dzieci były pre-
zenty ufundowane przez mar-
kę Visconti, Remi, Galerię Bali & 

Buddha Club oraz Yonelle Zwo-
lińska Beauty Institute.

Wśród nagrodzonych znaleźli 
się: Alicja Węgorzewska-Whiskerd 
z córką Amelią, Katarzyna Pasku-
da z synem Olivierem, Agnieszka 
Gewert z synem Aleksem, Odet-
ta Moro-Figurska z córką Sonią, 
Nina Tyrka z córką Carmen, Mag-
dalena Soszyńska z synem Julia-
nem oraz Anna Głogowska z cór-
ką Julią. Bardzo miłym, słodkim 
akcentem na zakończenie pełnego 
wrażeń dnia, był tort ufundowany 
przez patrona honorowego impre-
zy – organizację Pracodawcy RP. 

MAMY Z DZIEĆMI MOGŁY 
WZIĄĆ UDZIAŁ W LEKCJACH 
TAŃCA PROWADZONYCH 
PRZEZ INSTRUKTORÓW 
EGURROLA DANCE STUDIO 

 Metamorfozy  w wykonaniu Yonelle Zwolińska Beauty Institute Laureatka telewizji itv  Agnieszka 
Gewert z synem Aleksem

 Smakołyki dla pań  od orientalnej 
Galerii Bali & Buddha Club 

 Laureatka „Business & Life”  Alicja Węgorzewska–Whiskerd z córką Amelią 
odbiera nagrodę od marki Visconti

 Katarzyna 
Paskuda  
laureatka  
magazynu 
„Gentleman”  

Katarzyna 
Tekień 
Dźwierzyńska 
i Agnieszka 
Żuralska-Lazar 
(Yonelle Zwo-
lińska Beauty 
Institute)
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