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WORKSHOP MAKE-UP
Altijd al willen weten hoe je zo’n prachtige glamour make up zelf kunt aanbrengen?
Volg dan de leerzame workshop visagie/ make up.
Deze workshop zit boordevol tips zoals kleuradvies, het vorm geven aan de contouren van de
wenkbrauwen en lippen. Maar ook de techniek om zelf een mooie make up aan te kunnen
brengen.
Uw ogen, wenkbrauwen en lippen komen nog mooier over. u leert hoe uw make up een glamour
look kan krijgen, maar ook hoe u in enkele minuten een mooie dag make up kunt aanbrengen.

Tijdens deze workshop nemen we uw wensen door, leert u
bijzondere make up technieken en is het ook een aangename
avond. Een leuk idee voor uw vriendin, moeder, dochter of
buurvrouw, dus neem haar mee.
Data: dinsdag 27 november, dinsdag 4 december,
donderdag 6 december, dinsdag 11 december,
Aanvang 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur. Doorgang vindt
plaats bij minimaal 4 deelnemers per avond.
U kunt ook een privé make up workshop aanvragen, in
overleg wordt dan een datum met u gepland.

Kosten: € 10,- bij inschrijving, deze worden verrekend bij aankoop van make up producten

WIMPERSERUM:
Wilt u mooiere wimpers?
Probeer dan het Serum Demaquillant Yeux.
Met dit product gaat dat zeker lukken, het bevordert de groei van de haartjes en verbetert de
conditie van de wimpers.
Heel bijzonder: u reinigt eerst de wimpers, oog- en lip make up met dit
product, met vochtig watje en een klein beetje serum de make up
verwijderen. Daarna met wattenstaafje een drupje van het serum
aanbrengen op de wimpers. u ziet zeer vlug de resultaten.
Met de natuurlijke ingrediënten zoals Korenbloem en Calendula verzorgt
u de wimpers op een perfecte manier zonder schade aan het oog te
veroorzaken. 50 ml. € 38,50; kennismakingskorting € 32,50 aanbieding
geldig tot en met maart 2019.
Let op; er zijn ook wimperserums te koop waar hormoonachtige stoffen
(prostaglandines) in zijn verwerkt. Deze stoffen worden gebruikt bij
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medische toepassingen bij de behandeling van o.a. ontstekingen, en bloedvatafwijkingen.
Het is niet bekend wat voor bijwerkingen deze stoffen op lange termijn hebben.

KOMT DE GRIEP IN JE BUURT?
Voorkom dat de griep bij u toeslaat. Hoe? Een 100 % effectieve etherische olie die infecties
zoals griep, keelontstekingen en verstopte holtes in hoofd voorkomt en bestrijdt. Bevat o.a.
thijm, citroengras, limoengras en lavendel, deze ingrediënten geven u een natuurlijke
bescherming en herstelt snel infecties.

- Preventief kunt u iedere dag 4 druppels in de handpalmen
inmasseren en snuif de geur op.

- Voelt u de griep of ontsteking opkomen gebruik dan 12
druppels verdeeld over de vochtige huid van buik en
bovenbenen.

- Mocht de griep of ontsteking u toch al te pakken hebben
gebruik dan 8 druppels op de huid van bovenbenen en buik en
masseer 4 druppels in de handen en snuif de geur op. De
slijmvliezen herstellen sneller en de zwelling neemt af.

- Normaal € 43,40 maar tijdens de maanden met de “R” in de
naam een korting van € 5,-.

TIP:
Denk aan uw vitamine “R” (rust) in de winter.
In de winter zijn we vatbaarder voor griep, keelontstekingen en infecties aan holtes in het hoofd.

We hebben minder zon, andere
voedingsmiddelen, zitten meer
binnen en hebben meer kans op
besmetting door overdracht van
speeksel, handen geven, slechte
klimaatbeheersing.
De natuur zie je veranderen, bomen,
planten en dieren gaan in een
rustfase.
Wij gaan echter gewoon in het

bekende tempo door. Ons lichaam heeft óók behoefte aan extra rust, we hebben gewoon minder
weerstand in de winter.
Een extra uurtje rust af en toe doet je goed, geniet ervan.
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