Skincare
Mineral make-up
Aromatherapie

Gua sha massage
Huidsuppletie

HOLISTIC CLEAN
BEAUTY TRAJECT
Wat is het?
Een jaartraject bij jouw favoriete schoonheidssalon om
jezelf te transformeren naar de beste en mooiste versie
van jezelf. 5 intensieve workshops waar jij bijzonder veel
gaat bijleren over hoe je jezelf mooi kunt maken op een
natuurlijke manier. 5 bijzondere bijeenkomsten met andere
gelijkgezinde vrouwen, pure me-time…

HOLISTIC: de 5 workshops
bestrijken onze 4 verschillende
lichamen, we hebben nl een
fysiek, een mentaal, een
emotioneel en spiritueel lichaam.
We bekijken de mens in zijn
geheel en brengen zo terug
balans.
CLEAN: Studio Puur werkt met
100% natuurlijke en biologische
formules zonder toxines,
schoonheid en gezondheid gaan
bij ons altijd hand in hand. Dat is
onze core-business, daar gaan
wij nooit vanaf stappen.

100% me time

BEAUTY:
We leren jou hoe je dagelijks je huid mooi en gezond kunt houden, we leren
jou natuurlijk maquilleren zodat je je natuurlijke schoonheid heel eenvoudig
kunt accentueren. We maken je bewust van de totaal aanpak en de rol die
voeding, welzijn en ontspanning speelt bij de huidgezondheid.
In de workshop GUA SHA gaan we werken op de energiebanen in ons
gezicht om de energiestroom te optimaliseren en zo lang mogelijk jong te
blijven, maar vooral om ons systeem goed te doen stromen. Tenslotte
nemen we jou mee op een reis naar jezelf via de 5 elementen en
aromatherapie, zodat je weer helemaal in balans komt, emotioneel, fysiek,
spiritueel. Met de online "Innerskn strategies" workshop ondersteunen we
jouw beauty met natuurlijke huidsupplementen
TRAJECT: je krijgt toegang tot 5 workshops verspreid over een volledig
jaar, elke workshop gaat focussen op een deelgebied van jouw beauty.
Je krijgt rustig de tijd om jouw beauty-rituelen op te bouwen en in te
oefenen.

Wanneer
Ieder kwartaal wordt door jouw schoonheidssalon een workshop
georganiseerd, je krijgt de data op voorhand om jouw agenda vrij te
houden.

Prijs
Iedere workshop kost 60€ voor een sessie van 2 uur.
(online Innersk'n strategies 1 uur = 30€)
Omdat we dit als een traject aanbieden, kan je genieten van de prijs van
225€ voor de 5 workshops ipv 270€ (dit is bijna 20% korting!)

Inschrijven bij jouw
schoonheidssalon

HOLISTIC CLEAN BEAUTY TRAJECT

DIY Clean Skin Workshop
Ready to Gua Sha Workshop
Rebalance met Aromatherapie
Natural Beauty Make-Up
Online Innersk'n Strategies

Schrijf nu in
voor 22 okt 2022
en ontvang
gratis een
mini rozenkwartsroller
twv 30€

DIY Clean
Skin
Workshop

DIY Clean Skin Workshop met Organicspa
Deze workshop is voor jou als:
🌿 je nog niet de juiste huidverzorgingsroutine hebt gevonden,
🌿 je een gevoelige huid hebt of heel allergisch bent
🌿 je niet goed weet wat je wanneer moet doen in je beautyritueel
🌿 je niet weet welke producten op jouw type huid zijn afgestemd
🌿 je graag wil kennis maken met biologische, actieve huidverzorging
zonder 1 schadelijk ingrediënt

Wat ga je leren

happiness
is a habit
so is your
skincare

Hoe verzorg ik mijn huid thuis?
Wat is de functie van elk product?
Welke producten passen bij mijn persoonlijk huidprofiel?
Wat heb ik nodig om mijn huid in topconditie te brengen of te houden?
Je gaat zelf aan de slag met de producten tijdens de workshop en kan
het resultaat meteen ervaren op je huid.

Datum van de workshop
Datum:

28 januari 2023 om 10u & 13u

Duurtijd: 2 uur (een half uurtje uitloop is mogelijk)

Prijs
60€ indien je de workshop los boekt
50€ als je het traject boekt
Incl: - gebruik van alle producten en materiaal
- hapje en drankje
- goodiebag met stalen en persoonlijk huidprofiel
- GRATIS geschenkje bij aankoop van 3 producten

Ready
to
Gua Sha

Ready to Gua Sha workshop
Deze workshop is voor jou als:
🌿 je jezelf eens bewust op de eerste plaats wil zetten
🌿 je last hebt van stress
🌿 je moeilijk afvalstoffen afvoert
🌿 je last hebt van zwellingen in het gelaat, puffy eyes, fijne lijntjes en
rimpels, een doffe huid, donkere kringen, oneffenheden, een verslapte huid
of spanningshoofdpijn hebt

time
to
glow!
Wat ga je leren
We leren jou een haalbaar gua sha massageritueel aan dat je heel
makkelijk dagelijks kunt inpassen in je routine zodat je kan genieten van
een strakkere huid.
Je ervaart zelf waarom de gua sha de Oosterse facelift wordt
genoemd.
Je gaat met een stevige glow terug huiswaarts en een zeer ontspannen
gevoel.

Datum van de workshop
Datum:

22 april 2023 om 10u & 13u

Duurtijd: 2 uur (een half uurtje uitloop is mogelijk)

Prijs
60€ indien je de workshop los boekt
50€ als je het traject boekt
Incl: - gebruik van alle producten
- hapje en drankje
- de gua sha kan je kopen ter plaatse indien je deze nog niet in je bezit hebt
- extra's bij aankoop van producten

Rebalance
met

Aromatherapie

Rebalance met de 5 elementen en aromatherapie

Deze workshop is voor jou als:
🌿 je houdt van natuurlijke geuren en aromatherapie
🌿 je jezelf graag nog wat beter leert kennen
🌿 je meer balans wil creëren in je woonomgeving en gezin
🌿 je wat ondersteuning kunt gebruiken op emotioneel-energetisch niveau
zoals beter tot rust komen, meer gronden, minder angsten hebben,...

Wat ga je leren

Stop... and
smell the
oils...

Aan de hand van de Oosterse 5-elementenleer gaan we kijken met
welke elementen jij het meest resoneert.
We gaan uitzoeken in welk levensgebied er nog meer balans mag
komen en daar gaan we aromatherapie op inzetten.
Studio Mino heeft een lijn aromatherapie ontwikkeld op basis van de
5 elementen. We begeleiden jou bij de keuze van de juiste geuren om
jezelf helemaal in balans te brengen en het maximum uit je leven te
halen.
Het wordt supergezellig met zalige geuren en een pak nieuwe kennis!
In deze workshop kom je dichter bij jezelf en ga je je energetisch
lichaam verzorgen.

Datum van de workshop
Datum:

10 juni 2023 om 10u & 13u

Duurtijd: 2 uur (een half uurtje uitloop is mogelijk)

Prijs
60€ als je de workshop los boekt
50€ als je het traject boekt
Incl: - hapje en drankje
- gebruik van alle aroma-producten
- de 5-elemententest en persoonlijk advies
- extra's bij aankoop van producten

Natural
Beauty
Make-up

Natural Beauty Make-up workshop
Deze workshop is voor jou als:
🌿 je houdt van een natuurlijke make-up look (plamuurlook, no thanks 😊)
🌿 je vindt dat make-up je natuurlijke schoonheid moet accentueren
🌿 je we graag make-up gebruikt, maar het moet snel gaan
🌿 je hebt een gevoelige huid of reageert snel op make-up
🌿 je niet vaak make-up gebruikt omdat je het zo een gedoe vindt en niet
goed weet hoe je eraan begint

Wat ga je leren

Nothing makes a
Woman
more beautiful
than the belief
that she is
Beautiful!

Je gaat stap voor stap leren hoe je eenvoudig dagelijkse make-up kunt
aanbrengen op een heel natuurlijke manier.
We staan jou bij met raad en daad zodat je de technieken zelf kunt als
je terug naar huis keert.
We halen het beste uit jou naar boven door ons persoonlijk
(kleur)advies!

Datum van de workshop
Datum:

17 december 2022 om 10u , 13u & 15u30

Duurtijd: 2 uur (een half uurtje uitloop is mogelijk)

Prijs
60€ als je de workshop los boekt
50€ als je het traject boekt.
Incl: - hapje en drankje
- gebruik van alle penselen en producten
- de make-up looktest en persoonlijk advies
- GRATIS geschenkje bij aankoop van 3 producten

Online
Innersk'n
Strategies

Online Innersk'n Strategies
Deze workshop is voor jou als:
🌿 je meer wil bijleren over de relatie tussen voeding en de huid
🌿 je gericht advies wil over huidsupplementen om jou huid te beschermen
tegen veroudering
🌿je wil weten hoe je je huid van binnenuit kan geven wat ze nodig heeft
🌿je kampt met huiduitdagingen zoals acne, couperose, rimpels,
pigmentatie, eczeem,...
🌿 je graag vanuit jouw zetel thuis een workshop volgt

You have
to fix
the cell
to
get well
Wat ga je leren

Is er een verband tussen jouw huid en wat je eet en waarom?
Wat is het microbioom en wat is de relatie met de huid?
Hoe kunnen supplementen ondersteunen bij mijn huiduitdagingen?
Antwoord op mijn persoonlijke huiduitdagingen
Top 7 van de meest huid verouderende factoren

Datum van de workshop
Datum:

15 juni 2023 om 19u30

Duurtijd: 1 uur

Prijs
30€ voor de online workshop indien je deze los boekt
25€ indien je het traject boekt

De Waterviolier Andya
Hekkestraat 56A
9200 Dendermonde
+32 496 678 117
waterviolier.andya@gmail.com
www.waterviolierandya.be

zaterdag 28 januari 2023 om 10u of 13u

zaterdag 22 april 2023 om 10u of 13u

zaterdag 10 juni 2023 om 10u of 13u

zaterdag 17 december 2022 om 10u , 13u of 15u30

donderdag 15 juni 2023 om 19u30 online

