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Megbeszélést tartottak 
július 10-én, pénteken 
délután négy órakor az 
érdi Termál Hotelben az 
Életforma program tagjai. 
A találkozót a Szépség-
Egészség katalógus, egy 
sajátos ajánlatgyûjtemény 
átadása és bemutatása 
tette idõszerûvé.
Az Életforma Szépség – Egészség 
programot tizenkét vállalkozó 
– tizenegy érdi és környékbeli, 
valamint egy budapesti – bevo-
násával Pátrovics Andrea, az 
érdi Trend Szépség Szalon veze-
tője hozta létre. Célja rangos 
vállalkozó partnerei segítségével 
komplexebb, színvonalasabb 
szolgáltatások, kényelem és biz-
tonság nyújtása az ügyfeleknek.

A katalógus bő kínálatot nyújt 
az érdeklődőknek a magas szin-
tű, vendégközpontú szolgálta-
tásokból. Képzett, munkájukra 
igényes szakembereket, szakmá-
juk kiemelkedő képviselőit fogja 
össze – elsősorban a szépség-
ápolás és az egészséges életmód 
területein. A programban részt 
vevő vállalkozásokat érdemes 
egyenként is sorra venni.

A Trend Szépség Szalon kel-
lemes környezetben, személyre 
szabott szolgáltatásokkal – koz-

metika, profi smink, fodrászat, 
pedikűr, manikűr és műköröm 
– várja régi és új vendégeit.

Dr. Tóth Tamás fogyókúra-
szakértő az orvosi segítséggel 
történő, hosszú távon sikeres 
fogyással kapcsolatos kérdések-
ben és gyakorlatban nyújt segít-
séget pácienseinek.

A Photo Hall érdi fotócentrum 
Gyenesné Tusa Viktória vezeté-
sével teljes körű fotószolgálta-
tással – filmelőhívással, digitális 
képkidolgozással, retusálás-
sal, esküvők és rendezvények 
fotózásával, babafotók, családi 
képek, tablók, portfoliók, mon-
tázsok és reprodukciók készí-
tésével – valamint szaktanács-
adással foglalkozik. 

Dr. Kacsarovszky Csilla Andrea 
ügyvéd főbb szakterületei az 
ingatlanjog, a családjog, a polgá-
ri peres és nem peres képviselet 
ellátása, (adásvételi, ajándéko-
zási, tartási, életjáradéki, bérle-
ti) szerződések készítése, cégek 
alapítása, teljes körű képvisele-
te, módosítása és megszüntetése 
(végelszámolás, felszámolás). 
Az ügyvédnő írásaival egyébként 
lapunk hasábjain is találkozhat 
az olvasó, lévén ő Paragrafus 
című rovatunk gazdája.

Az érdi Triumph fehérnemű 
szaküzlet fehérneműk, fürdőru-
hák, harisnyanadrágok, zoknik, 
pizsamák és hálóingek széles 
választékával csábítja vásárlóit. 

Szépség és egészség – katalógusban

Sokoldalú életforma program
Dr. Kuti Zsuzsanna fog- és 

szájsebész szakorvos gyerme-
keknek és felnőtteknek egyaránt 
biztosít teljes körű fogászati és 
szájsebészeti ellátást.

A Fashion-Dance Tánc Stúdió 
Csimma Brigittával az egészség, 
a mozgás és a tánc jegyében 
vár minden érdeklődőt – 3 éves 
kortól egészen 99 éves korig 
– latin-amerikai tánc, standard 
tánc, salsa, latin-jazz, hastánc 
és balett oktatással.

A Relax Stúdió Szépség és 
Egészségmegőrző Szalon Zoltán 
Gabriella vezetésével a „a test és a 
lélek szépségéért” különféle mas-
százsokkal, szaunákkal, méregte-
lenítésekkel és egyéb szolgáltatá-
sokkal várja vendégeit.

A Gülbahar Stúdió tulajdo-
nosa, Jeszenszky Edit hastán-
cos foglalkozásokra vár minden 
érdeklődőt, aki szeretne megis-
merkedni az egyre népszerűbb 
orientális tánccal.

A Profi-Kont 2007 Kft. Könyvelő 
és Szakértői Iroda Bárdy Zsolt 
vezetésében adótanácsadással, 
egyéni vállalkozások, gazdasá-
gi társaságok napi és utólagos 
könyvelésével, bérszámfejtéssel, 
bevallások elkészítésével és pót-
lásával stb. foglalkozik.

A Termál Hotel Liget érdi für-
dőkomplexum szaunával, úszó- 
és termálmedencével, hydro- és 
fizikoterápiás kezelésekkel, iszap-
pakolással stb. fogadja a kikap-
csolódni, gyógyulni vágyókat. 

Dr. Újhelyi István sebész 
szakorvosnál lehetőség nyílik 
konzultációkra, bőrelváltozások 
eltávolítására és egyéb sebészeti 
ellátásokra.

A továbbiakban az Életforma 

program vállalkozói a sikeres 
együttműködés érdekében 
– három-négyhavonta – további 
rendezvényeket, megbeszélése-
ket tartanak. Az elsőt novem-
berre tervezik. K. R.

Munkahely a Trend Szépség Szalonban

Hastánc a Gülbahar Stúdióban

Latin tánc a Fashion-Dance Tánc Stúdió elõadásában

mozaik


