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Nový projekt pro všechny ženy a dívky se zájmem o fitness, zdravý 
životní styl, módu a krásu.

Trendy účesy návštěvnicím vykouzlili studenti ze Střední školy Brno, Charbulova. 
Nové účesy představila také pódiová show značek ETA a VALERA.

Stylisté Jarmila Krahulcová a Ivan Šablatúra představili, co se bude 
nosit na deseti vybraných ženách a dívkách.

Originální malosériové české oblečení pro fitness a volný čas představila 
značka Pura Vida.

Unikátní módní kousky nabídl také dobročinný bazar na podporu nadace 
Pink Bubble, která pomáhá mladým onkologickým pacientům.

O léčení změnou stravy byly přednášky Denisy Cziglové, autorky blogu 
Food Therapy by Denisa.  Návštěvníci mohli ochutnat a zakoupit raw 
výrobky, originální český Chia Shake nebo bio čaje SONNENTOR. 

Po celé tři dny probíhal doprovodný program s kávovou show, 
kurzem kreslení pravou mozkovou hemisférou, 
přednáškou o terapii RUŠ, partnerských vztazích 
a dalšími zajímavostmi. 
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Příští ročník projektu Life! STYLE bude opět 
součástí festivalu Life!, který se na brněnském 
výstavišti uskuteční od 9. do 11. listopadu 2018.



 Martina  Šmu ková 

ředitelka nadace  
Pinkbubble 

“ Náš nadační fond pomáhá mladým lidem v boji 
s nádorovým onemocněním. Podporujeme je v době 
léčby i v návratu do života. Na veletrhu Life! STYLE 
jsme kromě představení fondu měli také charitativní 
bazárek s oblečením od celebrit i běžných lidí. Sto 
procent výtěžku z bazárku pak věnujeme na naše 

projekty. Co se týká naší účasti, úplně dokonalé 
to bylo v sobotu. Líbí se mi také velice 

příjemná atmosféra, přijdu si zde 
jako v oáze klidu.” Denisa  Bačíková 

manažerka společnosti  
Gelnaruce.cz 

“ Na veletrhu naše firma Gelnaruce.cz představila 
celosvětovou značku Anios, která se specializuje na dez-

infekční a hygienické prostředky a nabízí rychlé a dostupné 
řešení hygieny rukou v rámci prevence proti bakteriálním a vi-
rucidním onemocněním. Tyto produkty jsou zatím dostupné 
pouze v nemocnicích a pro lékařské účely, ale brzy se rozšíří 
i do obchodů a lékáren. S účastí na veletrhu jsme spokojení, 
nejlepší pro nás byla sobota. Šlo nám primárně o před-

stavení nové značky na trhu lidem, což se podle 
mého názoru povedlo. Návštěvníci se zastavo-

vali a hodně z nich si gel koupilo a po-
chvalovalo přímo na místě.”


