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Workshop oogschaduw maken
Tijdens de workshop oogschaduw maken, maakt u kennis met hoogwaardige 100% natuurlijke
ingrediënten. Prachtige parelmoer kleurpigmenten en gewone pigmenten staan tot uw beschikking,
waarmee u onder deskundige leiding aan de slag gaat om uw eigen oogschaduw te maken. Aan de
hand van een uitgekiend receptuur gaat u aan de slag en maakt u uw eigen oogschaduw, welke u mee
naar huis neemt. Eenmaal dit geleerd zult u ervan versteld staan hoe leuk het is en hoe snel u zelf uw
eigen oogschaduw kunt maken.
De oogschaduw wordt met een koudebereiding gemaakt, in samenwerkingsverband maken wij met zijn
allen een voorraad basispoeder. Van de voorraad neemt ieder een bepaalde hoeveelheid af en gaan we
direct aan de slag met de kleurpigmenten. U maakt 2x 5 ml. potje oogschaduw, u krijgt er twee aplicators
bij. Spiegels staan tot uw beschikking zodat u uw oogschaduw aan kunt brengen.
Tijdsduur
: Afhankelijk van het aantal deelnemers 1.15 – 1,5 uur.
Kosten t/m 5 pers. : € 110,00 elke persoon meer dan 5 € 10,00 p.p. extra ALL-IN.
Locatie
: Op onze (1-24 pers.) of uw (1-60 pers.) locatie.
Workshops op onze locatie zijn inclusief; drankjes -cola, sinas, mineraalwater, koffie, thee en versnapering.
Er wordt geen avond of weekend toeslag berekend, echter voor zondag geld een minimale omzet van € 350,00.

De prijs is incl. 21% B.T.W. en gebaseerd op onze locatie.
Wilt u dat wij naar uw locatie komen, dan komt er € 40,00 p.u. retour reistijd bij.
Wordt berekend met ANWB routeplanner ;
Startadres onze locatie; Argon 15b 4751 XC Oud-Gastel
Eind adres; adres uw locatie.

Vragen? Mail gerust ; info@rosaliacosmetica.nl
Bedrijfsuitje! Verjaardag! Vrijgezellenfeest! Zomaar! Om u een gezellige dag te bezorgen denken wij
graag met u mee. Overleg gerust, indien mogelijk zullen wij aan uw wensen tegemoet komen.

