
Manuál 

zdravé pleti 

seminář 

o zdravé kosmetice

s BIO blogerkou

a autorkou knihy 

Život podle Lucie  

Lucií van Koten

 

kinokavárna SIRKUS

Malý 

efektivní šatník

cena za celodenní workshop a seminář 1.600 Kč

v ceně jsou zahrnuty veškeré podklady, občerstvení a připraven je i malý dárek

nutné přihlásit se předem na krakovcik@kulturasusice.cz nebo tel.: 376 523 360

minimální počet účastníků 20 osob, maximální počet 30 osob

bližší informace na www.kulturasusice.cz

   

Den pro sebe
workshop & seminář 

pro ty, kteří

chtějí najít svůj osobitý styl 

a zdravě pečovat o svou pleť

interaktivní workshop 

o smysluplnějším oblékání

s modní návrhářkou, 

stylistkou a

módní koučkou

Kamilou Vodochodskou  

29. 9. 2018
9:00 - 16:30



program
9:00 Malý efektivní šatník 1. část (Kamila Vodochodská) 

10:30 přestávka

10:45 Malý efektivní šatník 2. část 

12:15 - 13:15 pauza na oběd

13:15 Manuál zdravé pleti 1. část (Lucie van Koten)

14:45 přestávka

15:00 Manuál zdravé pleti 2. část

16:30 zakončení

Malý efektivní šatník
(3 hodinový workshop)

Jak docílit smysluplnějšího, osobitějšího, chic a přitom dlouhodobě udržitelného, 

kreativního a pohodlného stylu? 

Jak si sestavit efektivní šatník, nakupovat méně ale kvalitněji a šetřit tak finance, 

planetu i vlastní nervy? 

Nejen tím, ale především ujasněním si kdo jsem a kam směřuji, kým chci být a jaké 

kroky (i ty módní) mě mají v budoucnu charakterizovat. Módní změnový cíl začíná u 

každého z nás v šatníku a je jen na nás samotných, kam se skrze jiné vnímání módy a 

stylu dostaneme i v jiných oblastech života. 

Započněte prvními krůčky něco nového...

Manuál zdravé pleti
(3 hodinový seminář)

Biokosmetika, přírodní kosmetika nebo ta vlastnoručně vyráběná? 

Jak se orientovat v certifikacích a složení. 

Kosmetika, která podporuje fyziologické procesy pleti. 

Zásady, podle kterých vybírat tu správnou kosmetiku. 

Síla a využití éterických olejů. 

Je „BIO” opravdu potřeba? 

Šetrnost vůči přírodě: palmový olej - jde to i bez něj? 

Nejlepší přírodní make-up (i pro profi použití).

Manuál udržitelnosti (kontakty, značky, prodejny). 

Malý dárek. 

Protože nejde o kosmetiku. Jde o kůži... 


