AVON POCHOD LIEK

už viac ako 19 rokov. Patrí medzi 50 krajín vo svete, ktoré každoročne podporujú
boj proti tejto chorobe prostredníctvom
projektu AVON Pochod proti rakovine prsníka. Cieľom tohto charitatívneho podujatia je starostlivosť o zdravie žien, zvýšenie
povedomia verejnosti o tomto ochorení
a podpora výskumu v tejto oblasti. Od
vzniku projektu sa podarilo vyzbierať
viac ako 1,2 milióna EUR, ktoré poslúžili
na podporu vzdelávania zdravotníckeho
personálu, študentov, zlepšenie kvality
života a psychosociálnu podporu žien,
kúpu diagnostických prístrojov, operačnej
techniky a šírenie osvety v rámci prevencie verejnosti.
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„NERIEŠ“
je heslom už 9. ročníka
Avon Pochodu
Pri dnešnom hektickom životnom štýle zabúdame na to najpodstatnejšie, na naše
zdravie a prevenciu. Riešime skutočne
nepodstatné veci. Až keď sa človek dostane do zápasu s vážnym ochorením, zmení
svoje životné priority a postoje k veciam,
ktoré riešiť vôbec netreba. Avon Pochod

má okrem novej ambasádorky, modelky
Sone Skoncovej, nové dámske, pánske
a detské tričká, ktoré navrhol mladý
talentovaný návrhár Lukáš Macháček.
Tričká na Avon Pochod si môžete zakúpiť
priamo u vašej Avon Lady, Avon Gentlemana, na eshope webovej stránky
www.zdraveprsia.sk alebo priamo na
Avon Pochode. Každý účastník, ktorý
si zakúpi Avon tričko, dostane zadarmo vstup na prehliadku Bratislavského
hradu.
Miesto Avon Pochodu bude na Bratislavskom hrade, kde sa zelené priestranstvo
zmení na piknikovú lúku a tak tu budú
môcť tráviť čas aj rodiny s malými deťmi.
Vystúpia tu mnohí speváci a hudobné
skupiny, deti sa budú môcť vyšantiť
v nafukovacom hrade. Avon Pochod bude
prebiehať z hradu do historickej časti
starého mesta. Jeho trasa nebude bezbariérová, ale ani náročná a bude približne
3 kilometre. Avon Pochod podporia známe tváre Avonu, ale aj bojovníčky, ktoré
majú skúsenosť s rakovinou prsníka.
Spoločnosť AVON Cosmetics sa na Slovensku venuje problematike rakoviny prsníka

*Tričká sú predávané v mene a na účet
občianskeho združenia Amazonky. Zisk
z predaja zakúpených tričiek putuje na
konto verejnej zbierky „AVON Pochod
2017“, realizovanej občianskym združením Amazonky, povolenie číslo:
SVS-OVS2-2016/035805, registrovaná
pod číslom zbierky 000-2016-035805
a bude použitý na programy boja proti
rakovine prsníka.
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