
PRAKTYCZNE WARSZTATY KOSMETYCZNE 

„ JAK PRAWIDŁOWO PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ  
STOSUJĄC KOSMETYKI  NATURALNE „

Warsztaty prowadzone są przez : 

Szwedzkie Centrum Kosmetyki Naturalnej 
SVEA Health Beauty Organic 

Miejsce i Data Warsztatów: środa, 09 kwietnia 2014 w g. 17:00-20:00
ul. Karowa 18a, 00-324 Warszawa

zapisy: tel. 022 /  847 75 87
( ilość miejsc ograniczona  )

Zapraszamy 

wszystkie Panie w wieku od 18 lat wzwyż na warsztaty szkoleniowe pielęgnacji 
twarzy, prowadzone z użyciem szwedzkich kosmetyków naturalnych marek :

Luxsit, Wise, Mette Picaut. L:A Bruket

 
W trakcie warsztatów:

– wykonamy holistyczną diagnozę Twojej skóry i  powiemy, jakie produkty są 
dla Ciebie najlepsze

– nauczysz się jak prawidłowo wykonać demakijaż twarzy, jak kłaść krem i 
serum, żeby działały wydajniej i starczyły na dłużej ( a to wcale nie jest takie 
oczywiste !), 

– dowiesz się, dlaczego nie zawsze jesteś zadowolona z efektów stosowania 
Twoich kosmetyków,

– otrzymasz dobrane do Twojej cery próbki ekskluzywnych produktów 
organicznych do przetestowania w domu

– otrzymasz -15% rabatu na wszystkie kosmetyki zakupione w czasie 
warsztatów
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Dla kogo są te warsztaty:

– dla wszystkich Pań, które chciałyby rozpocząć pielęgnację kosmetykami 
naturalnymi, ale nie miały do tej pory okazji zasięgnąć fachowej porady 
kosmetologa lub mają pytania związane z kosmetyką naturalną

– dla wszystkich Pań, które próbowały już stosować kosmetyki naturalne, ale z 
różnych powodów zaprzestały

– dla wszystkich Pań, które chcą poczuć i zobaczyć różnicę pomiędzy efektami 
pielęgnacji kosmetykami naturalnymi, a tradycyjnymi

– dla wszystkich Pań, które są po prostu ciekawe :)

Swoją obecność możesz potwierdzić na trzy sposoby, do wyboru:  
– telefonicznie (tel.  22 847 75 87),
– mailem : kontakt@sveaholistic.pl,
– poprzez formularz kontaktowy na stronie www.sveaholistic.pl,

(ilość miejsc ograniczona)

Kto poprowadzi warsztaty? 
Terapeutka z wieloletnim doświadczeniem, dyplomowana absolwentka Szkoły 
Kosmetyki Naturalnej Axelsons Institut w Sztokholmie. 
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