Art of Beauty Sculp workshop
Sculp is eenvoudig, praktisch, aangenaam en duurt niet lang!
“De Beautysalon - maart 2013”

Zelf aan de slag voor een jonge en stralende huid

Schrijf U vandaag nog in om snel te leren “Sculpen”!

Wat is Sculp?
www.sculp.eu
Sculp is een massage- en oefentechniek
voor
het gelaat, de hals en het decolleté die u zelf
thuis kunt toepassen. Het is een doordacht en
efficiënte aanpak die u gewoon met de vingers
en handpalmen op uzelf toepast.
Sculp stimuleert de doorbloeding onderhuids
waardoor de actieve werkstoffen van uw product
beter in de huid worden opgenomen. Sculp
traint de gelaatspieren, ogen worden geopend,
rimpels vervagen en gelaat contouren
verstrakken.
Wat leert u tijdens de workshop;

‣ trainen van de (verslapte) gelaatsspieren,
waardoor de gelaatscontour verbetert
‣ bindweefsel technieken die u zelf kunt
uitvoeren zodat rimpels vervagen
‣ korte zelf-massage van het gelaat om de
producten effectief aan te brengen
‣ uitleg over het belang van de juiste reiniging
van het gelaat en waarom natuurlijke
huidverzorging
‣ als toegift; heel veel lachen, gieren en een
heerlijke middag voor jezelf.
Art of Beauty Sculp workshop data;
vrijdagmiddag; 10 of 17 februari
woensdag 01-03 of donderdag 16-3

Programma;
13.15 uur ontvangst
13.30 uur uitleg wat is Sculp, belang van de
juiste reiniging en huidverzorging.
behandeling Sculp Zone 1;
voorhoofd en ogen
15.00 uur koffie/thee en lekkers
15.15 uur behandeling Sculp Zone 3 & 4;
mond, wangen, hals en decolleté.
Eind massage van je (eigen) gelaat
16.45 uur afsluiting met hapje en drankje
Waar:

Duivenkamp 713, Maarssen

Kosten:

80,= pp ,
incl; Sculp zone kaarten ,
gebruik producten, goodie bag
met kortingsbon, mini
verzorging product op maat,
thee/koffie etc..

Besparing:

Botox, ergernis voor de spiegel
over je gelaat of over foute
crème die niet doet wat moet.

Informatie:

06-81851821 of
artofbeauty@xs4all.nl

