Na Setkání celiaků
v Brně je i Schär!
Také letos se účastní firma Schär Setkání celiaků, pořádaného Klubem celiakie
Brno. Přijďte také a objevte bezlepkový a zážitkový svět od Schäru.
Během tohoto setkání na Vás čeká spousta nabídek z naší strany. Přijďte na exkluzivní kuchařskou show, kde Vám náš šéfkuchař ukáže, jak vykouzlit vynikající
bezlepková jídla.
Naše expertky na výživu jsou Vám k dispozici k zodpovězení Vašich otázek ohledně bezlepkové diety. Vaše děti se mohou mezitím zabavit s naším Millym a animačním týmem, zatímco Vy si nerušeně vychutnáte celý program na Setkání celiaků.
Samozřejmě můžete ochutnat také různé výrobky Schär a u firmy Kleis pak některé
produkty nakoupit.
Nenechte si to ujít a přijďte! Těšíme se na Vás!

Program:
Hry a zábava s Milly – animačním týmem
Skvělá kuchařská show na pódiu
Výborná ochutnávka (i pizzy)
Expertka na výživu
Prodej výrobků Schär

Chcete obdržet na
našem stánku tašku
Schär s produkty?
Tak se registrujte už nyní na
www.schaer.com/brno.
Jen registrovaní obdrží jednu tašku.

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR z.s.
Klub celiakie Brno
Libušino údolí 150, 623 00 Brno
Pobočný spolek registrovaný u
MS Praha oddíl L, vložka 50149

Pozvánka na Setkání celiaků v Brně
V sobotu 17.10.2015 se uskuteční v hlavním sále a přilehlých prostorách Kongresového
centra BVV již tradiční – Setkání celiaků v Brně. Zveme Vás tímto na rozsáhlou presentaci
bezlepkových produktů, spojenou s ochutnávkami a možností výhodného prodeje.
Garantem odborného programu je FN Brno
Hlavním partnerem doprovodného programu Setkání je společnost Schär
Prezentace výrobků bude zahájena v 9:00 hod., odborný program začne v 10:30 hod.
Přednášejícími budou lékaři a odborníci na problematiku celiakie.
Odborné přednášky budou doplněny kuchařskou show.
Hlavním cílem tohoto setkání je zprostředkovat nové poznatky lékařů, ale také výrobců a
distributorů bezlepkových potravin, pacientům a odborné veřejnosti.
Kromě odborných přednášek doplněných videoprojekcí se můžete těšit na animační program pro
děti, spoustu nových výrobků, které můžete zdarma ochutnávat, bude připraveno i vyhledávané
ultrazvukové vyšetřování celiakie, sérologické testy apod.
Srdečně zveme všechny, kterých se problematika bezlepkových potravin dotýká, a kteří si
chtějí vyzkoušet nové výrobky a dodavatele.
Další informace získáte na našich webových stránkách www.klubceliakie.cz,
nebo na FB portále : „Klub Celiakie“
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