Milý soutěžící!
Vítáme vás v Praze.

Pro Tan Team je rád, že se může postarat o vaší perfektní barvu na EVLS Prague Showdown 2017.

REGISTRUJTE SE JIŽ DNES NA SPRAY TANNING NA:
www.protanczech.cz nebo na info@protanczech.cz
/Napište nám: jméno, kategorii, kolik vrstev potřebujete, jiné speciální přání, vlasy nebo make-up/
***
Uvidíme se při registraci, kde zaregistrujeme přesněji váš časový požadavek na nástřik, vlasy nebo
make up.
Pokud budete chtít pořídit naše produkty, tak budou k dispozici po celou dobu soutěže a můžete si je
zakoupit u našeho stánku.

Jak to bude probíhat?
1. den – 28.září – čtvrtek - registrace
Začínáme s rozpisem časů a s první vrstvou nástřiků s možností od začátku registrace.

2. a 3. den – 29. A 30. září – pátek, sobota - soutěž
Začínáme v 7.00 na stejném místě v PVA Expo Praha – Letňany s další vrstvou, nebo s kompletním
barvením.

Uvidíme se při registraci! Přejeme vám hodně síly a energie při posledních týdnech vaší
přípravy!
Pro Tan Czech Team

Pro Tan Spraytanning
CENY
 1 vrstva – 70 Euro (2000 kč)
(cena první nebo jedné vrstv, olej a korekce.) Pro závodníky s průkazem SKFČR to je sponzorovaná
cena 2 vrstev, oleje a korekce.

 2 vrstvy – 90 Euro (2500 kč)
(první a druhá vrstva, olej a korekce.)

 Kompletní servis – 110 Euro (3000 kč)
(V ceně vše, kolik vrstev potřebujete během soutěže, olej, vaskulizer, bikini bite.. atd. a veškerá
korekce během celé doby.)


Spray Tanning s produkty, které máte sebou – 60 Euro (1600
kč)
(Naneseme vám na vaše přání jakýkoliv produkt, který je povolen na IFBB soutěžích.)

 Olej / vaskulizér a korekce – 10 Euro (300 Kč)
(pokud máte vše a potřebujete jen olej, vaskulizér nebo fixaci bikin s bikini bite – v ceně vždy jedna z
možností.)

CENY DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB
 Profesionální Make up – 65 Euro
(Bude vám k dispozici Kamila Vilímková Šimánková a její profi team. Znáte jí z řady soutěží v ČR)
www.kamilasimankova.com, https://www.facebook.com/kamila.simankova?fref=ts



Tatto Cover up – 20-50 Euro
(Zakrytí tetování. Cena je závislá od počtu a plochy tetování )



Profesionální úprava vlasů – 35 Euro
(Kamila Vilímková a její team se v backstage postará i o vaše vlasy – pro ženy i muže!)



Make up + vlasy - balíček – 80 Euro
(možná 20 % sleva pro držitele průkazů SKFČR.)

Pokud máte jakékoliv dotazy, tak nám napište:

info@protanczech.cz

