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18 dla nas, o Nas
Glamour Club & Akademia Zdrowia Lejdis
zapraszają 23 grudnia o godz. 16
do Akademii Zdrowia Lejdis
przy ulicy Okunin 128 A
do wzięcia udziału w konkursie

ZOSTAŃ TWARZĄ GLAMOUR CLUB
& AKADEMIA ZDROWIA Lejdis
Marzy Ci się wystrzałowa stylizacja
wraz z makijażem i profesjonalną sesją?
- przyjdź i wygraj!!!
Zwyciężczyni naszego konkursu otrzyma
profesjonalny makijaż i sesję zdjęciową
oraz miesięczny karnet na zajęcia
w Akademii Zdrowia Lejdis.
Dodatkowo najładniejsze zwyciężczyni
umieścimy na bilbordach
w naszych klubach oraz na stronach internetowych:
www.kolorytrzy.pl
oraz www.akademiazdrowiandm.pl
II miejsce: profesjonalny makijaż w wybranym terminie oraz darmowa wejściówka na cały dzień do klubu
III miejsce: wystrzałowy makijaż Sylwestrowy
oraz darmowa wejściówka na wybrane zajęcia fitness
lub siłownię
Zapraszamy na casting!

ZOSTAŃ TWARZĄ GLAMOUR CLUB
& AKADEMII ZDROWIA Lejdis
Zbierz te wspaniałe nagrody i zostań GWIAZDĄ!!!

Wino zbliża ludzi

21 - 27 grudnia 2010

Degustatorów i wielbicieli dobrego wina ucieszy zapewne otwarcie pierwszego w Nowym Dworze
sklepu winiarskiego. Wina ze wszystkich winnic świata, w znacznej większości importowane bezpośrednio od producentów, można kupić w sklepie przy ul. Boh. Modlina 16 (przy Carrefour Express).
W sklepie z winami Vinimex możemy liczyć także na fachowe doradztwo
i pomoc przy dobraniu odpowiedniego gatunku wina do potraw czy okazji.
Właściciel Jarosław Kowalski zapewnia, że kupimy tu wina w dobrej cenie
i dobrej jakości, zdecydowanie lepsze
od tych oferowanych w supermarketach. Lubiących poznawać i odkrywać
nowe smaki zapraszamy do działającego przy sklepie klubu wina.
- Chcemy stworzyć miejsce, gdzie
będą mogli spotkać się wszyscy, dla
których temat wina nie jest obojętny –
zarówno znawcy i miłośnicy wina, jak
i początkujący degustatorzy. Wszyscy,
którzy chcą odkrywać nowe smaki,
kolejne szczepy i regiony, poznawać
ich historię i ludzi, których pasjonuje
wino, razem z nami podróżować po
winnicach świata – mówi właściciel
sklepu Jarosław Kowalski.
Spotkania miłośników wina, oczy
wiście przy lampce wina, będą odby-

Właściciele sklepu zapewniają, że kupimy w nim dobre wina

wały się raz w miesiącu
Pan Jarek zajmuje się od lat branżą
winiarską, szlify zdobywał w winnicach w Hiszpanii, Francji i Włoszech.
Przed dwoma laty był nominowany
do prestiżowej nagrody „Winiarza

Roku” przyznawanej przez Hiszpański Instytut Wina.
Oprócz wina w sklepie można kupić także kawę, oliwę z oliwek, ocet
balsamiczny i inne delikatesy.
(a)

Reklama

foto. Zuzanna Adamczuk

Promocja Świąteczna
przedłużanie rzęs 1:1 - 100 zł

ZAPRASZAMY

Pomiechówek
ul. Modlińska 7/4

Sylwester 2010/2011
Dom Bankietowy

RELAX

Pl. Solny,
Nowy Dwór Mazowiecki
Najbliżej, Najtaniej,
Najlepiej
Wolne miejsca

�606 791 258

Płońsk, ul. Warszawska 59
tel. +23 662-68-20

www.olczakmotors.pl

Mława, ul. Żwirki 26
tel. +23 655-00-00

Tel. 515 561 017

Nowa inwestycja

osiedle "Słoneczne"

przy ul. Wojska Polskiego i Okulickiego
w Nowym Dworze Mazowieckim

Realizacja rozpoczęta !!!

W I etapie 2 budynki 5 - piętrowe z windami od poziomu garaży

� mieszkania od 49 do 101 mkw ( 2, 3 i 4 pokojowe)
� każde mieszkanie posiada balkon o pow. 9 mkw,
mieszkania na ostatnim piętrze dodatkowo tarasy
wszystko w cenie mieszkania
� lokale handlowo - usługowe
� ciekawa, oryginalna architektura
� solidne wykonawstwo, dbałość o szczegóły
� dużo zieleni, pełna infrastruktura
Przewidywany termin zakończenia I etapu -I/II kwartał 2012 r.

�/�: 22/ 676 86 50
� 22/ 498 12 70

e-mail : bmi@bmi.com.pl
www.bmi.com.pl

