
Kino Kobiet w Kinie Helios 

 

Drogie Panie, jeśli potrzebujecie relaksu, odpoczynku oraz oderwania się od 

codziennych obowiązków tego dnia bądźcie razem z nami. Znajdź czas dla siebie! Zostaw 

męża, partnera, chłopaka w domu i … w poniedziałek 18 marca do kina Helios w Siedlcach. 

To będzie niezapomniany wieczór! 

Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej 

imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie 

dobieramy film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym. 

 

18 marca 2019 - zabierz przyjaciółkę, siostrę, mamę, teściową, synową i baw się razem 

z nami. Tym razem zagramy film „Całe szczęście". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTYW WIECZORU: 

Na najbliższym seansie Kina Kobiet króluje kolor zielony! Mnóstwo zielonego. Wiosna! 

Przed seansem zapraszamy do korzystania z porad i usług naszych Partnerów. 

Od godz. 17:45 w holu kina: 

 Panie ze Studia Urody Ksantia (D.H. DOMINO, ul. Sienkiewicza 55) tym razem 

zadba o Wasze brwi! Wykonywać będą bezpłatnie profesjonalną regulację łuku 

brwiowego metodą nitkowania. 

 

 Państwo z firmy Souvre Internationale zaprezentują swoje kosmetyki 

zawierające kolagen naturalny. Kuracje kolagenowe pozwalają w kilka chwil 

zorganizować domowe spa, nawet wtedy gdy brakuje czasu na wizytę w salonie 

piękności. Przy swoim stoisku przedstawią także najnowszą serię produktów 

Souvre: luksusowe perfumy z Linii Francuskiej i Kontynentalnej, a także 

produkty z kategorii "czysty dom". 



 Panie wizażystki z wieloletnim doświadczeniem z Atelier Wizerunku Mary Kay 

Anna Lach udzielą Wam indywidualnych porad dotyczących najnowszych 

trendów w makijażu! Przedstawią także swoje produkty, dzięki którym nigdy nie 

przestaniesz być piękna! Wykonają także zabieg odmładzający „satynowe 

dłonie”. 

 

 Panie z Avon przedstawią swoje kosmetyki. Przy ich stoisku będziesz miała 

także możliwość zapoznać się z nowymi zapachami perfum. 

 

 

 Zapraszamy do stoiska firmy Freeze me, który zaprezentuje swoje koktajle. 

Będziesz mogła skosztować ich przysmaków. Z pewnością uda Ci się odnaleźć 

swój ulubiony smak. 

 

 Salon Optyczny Doktor Marchewka w Siedlcach bezpłatnie przeprowadzać 

będzie badanie ostrości widzenia. Kierując się swoim mottem, aby każdy 

dobrze widział, bezpłatnie dobierają w salonie odpowiednią korekcję wzroku 

swoim Pacjentom. Zadbaj o swój wzrok razem z Doktor Marchewką. 

 

 

 Animator z Jump Out przedstawi ofertę pierwszego parku trampolin 

w Siedlcach. Wiele atrakcji nie tylko dla najmłodszych znajdziecie w ich parku 

trampolin na powierzchni prawie 1000 m2. 

 

 Klub Sportowy NoWi Siedlce to klub zrzeszający aktywnych ludzi z pasją, którzy 

chcą współkreować wizerunek nordic walking. O zaletach tego sportu 

opowiedzą członkowie klubu przy ich stoisku. 

 

 

 Pani z firmy Oriflame (Biuro Regionalne Oriflame Siedlce 2 PKP) pomoże 

w precyzyjnym doborze kremów, balsamów oraz perfum, a także przedstawi 

swój najnowszy katalog. 

Zapraszamy do stoiska naszego nowego partnera Julia Massage Centrum Szkoleń 

- Gabinet Masażu, który oferuje zabiegi oraz terapie lecznicze w dysfunkcjach mięśniowo - 

powięziowych, bólach głowy oraz kręgosłupa jak również masaże relaksacyjne całego ciała 

zaczynając od hawajskiego masażu Lomi - Lomi Nui, a kończąc na Masażu Ajurwedyjskim - 

Sztuka Życia. Na holu kina zapraszamya do skorzystania z masażu karku, (w pełnym ubraniu), 

przez doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie. 

 

Za udział w konkursach nasi partnerzy ufundowali nagrody: 

 zestawy kosmetyków od Biura Regionalnego Oriflame Siedlce 2 PKP, 

 niepowtarzalnie smaczne kolacje sushi od Made in Japan, 

 vouchery na stylizację łuku brwiowego (dobór odpowiedniego kształtu łuku 

brwiowego, mapowanie, nitkowanie makijaż brwi) od Studia Urody „Ksantia”, 

 bon podarunkowy o wartości 200 zł od Salonu Optycznego Doktor Marchewka 

do zrealizowania na okulary przeciwsłoneczne dla dzieci i dorosłych, jak 

i okulary korekcyjne, 

 zestawy kosmetyków od Avon, 

 zestawy kosmetyków od firm Biotanique, 



 vouchery na zabieg na twarz wykonany kosmetykami z kolagenem naturalnym 

od Souvre Internationale, 

 vouchery na: masaż karku w Gabinecie Masażu oraz masaż odprężający 

grzbietu od Julia Massage Centrum Szkoleń - Gabinet Masażu, 

 vouchery na „koktajl dnia” od firmy Freeze me, 

 vouchery na wyjątkowe spotkanie kosmetyczne i wizażowe ufundowane przez 

Atelier Wizerunku Mary Kay Anna Lach, 

 vouchery na dowolnie wybrany zabieg od Salonu Kosmetycznego „Silk Touch”. 

Do wyboru m.in.: mikrodermabrazja, oksybrazja, peeling kawitacyjny, manicure 

hybrydowy i wiele innych, 

 vouchery na lekcję prawidłowej nauki Nordic Walking od Klubu Sportowego 

NoWi Siedlce, 

 zaproszenia do parku trampolin Jump Out, 

 5 książek „Całe szczęście jestem kobietą” od wydawnictwa Agora. 

 

Konkursy dla Pań przed seansem trwają ok. 40 min 

 

Uwaga! Super Promocja! Cena biletu grupowego (21 zł) obowiązuje już przy zakupie 7 biletów! 

Zapraszamy do zakupu w kasie kina. 


