
Kosmetyki z botaniki.
Warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych.

Termin :  28 sierpnia 2022 (niedziela)

Czas trwania: 13:30-15:00

Miejsce: Kawiarnia Stopklatka
Kino Wielkopolanin (pl. St. Reszki 29)



Kosmetyki z botaniki to twórcze spotkanie z naturą w duchu ekologii, pasji i zabawy. 
 Wspólnie stworzymy zestaw kosmetyków którego każda uczestniczka będzie mogła
używać, gdyż stworzymy kosmetyki które są naturalne i uniwersalne :) Nie
zapomnimy również o tym, że muszą one być wyjątkowe, kuszące jak i pełne miłości!

Kosmetyki będą wykonane z najwyższej jakości produktów takich jak ekologiczne
oleje czy olejki eteryczne 100% naturalne (Doterra), a opakowania będą szklane,
wielokrotnego użytku. Uczestniczki będą mieli zapewnione produkty i narzędzia
niezbędne do twórczej pracy; wagi, miski, formy, słoiczki, opakowania, lejki, surowce,
itd. 

Co więcej, każda z Pań otrzyma również piękny receptariusz drukowany na
ekologicznym papierze wiązany jutowym sznurkiem, aby uczestniczki mogły wrócić
do przepisów w domowym zaciszu.

Te warsztaty to nie tylko rzemiosło :) To cudownie spędzony czas w towarzystwie
wspaniałych Kobiet oraz twórczej, radosnej atmosferze :) Na pewno nie  będzie
nudno ani sztywno, a dobra zabawa będzie jest w gratisie!



Kawowo-kokosowy peeling do ciała

Wykonamy:

Peelingi są rewelacyjne gdy zostało
nam 15 minut do wyjścia a my
jeszcze w proszku:) To
kompleksowa pielęgnacja w 2
minuty. Po kąpieli skóra jest
nawilżona jak u bobasa i nie trzeba
już nakładać balsamu... :) Naturalna
warstwa ścierająca obumarły
naskórek, również śwetnie pobudzi
naszą skórę do regeneracji. Szybkie
i efektowne rozwiązania, gdyż
każda minuta jest cenna... Która
Kobieta tego nie zna?... :)

Botaniczne perfumy dla ciała i ducha

Botaniczne perfumy to świetna
alternatywa do drogeryjnych
perfum, które zawierają różne
niezdrowe związki chemiczne i
mogą uczulać. Oprócz ładnego
zapachu, zadbamy też o
emocjonalne działanie mieszanki
(takie jak wyciszenie, czy dobry
nastrój) lub fizyczne (takie jak ból
głowy czy zmęczenie). Jeśli tylko
będzie taka potrzeba możemy też
stworzyć romantyczne perfumy
które będą działać jak AFRODYZJAK! 



Zatem gorąco zapraszam, by spędzić ten dzień wspólnie! Połączenie twórczej
pracy z darami matki natury to jest to co lubię najbardziej! Łączymy przyjemne z
pożytecznym i  gwarantuję, że każdy uczestnik wyjdzie zadowolony i jeszcze
długo będzie wspominał to spotkanie :) 

Zapisy pod adresem: przystanekbuk@bibliotekabuk.pl

Koszt: BEZPŁATNE!

Gorąco pozdrawiam i mam nadzieję, do zobaczenia na warsztatach.
Niezłe Ziółko - Natalia Góra

 W warsztacie może wziąć udział 12 osób.

Musujące kule to nie są zwykłe kule
kąpielowe! To kule pełne
romantycznych składników    takich
jak suszonych kwiaty, liofilizowane
owoce, czy wonności wprowadzające
magiczną atmosferę podczas
wspólnej kąpieli...  Nie zabraknie też
kul w kształcie serc!  Kule to czysta
radość tworzenia! Kolory, oleje,
rośliny, kwiaty i zapachy! Nie masz
wanny? Nie szkodzi! Wiesz jak się
fajnie moczy nogi w misce gdzie
musuje kula? :) Niech miłość kwitnie
a kule musują!  

Musujące kule kąpielowe 


