THYMELINE – 100% NATUURLIJKE VERZORGINGSPRODUCTEN
Workshops op maat

Bij THYMELINE kan je leren hoe je zelf je eigen 100% natuurlijke verzorgingsproducten maakt. Neem
een kijkje in ons vaste aanbod hieronder, of laat ons weten welke variatie jij zelf zou willen
uitproberen. We kijken graag met jou wat de mogelijkheden zijn. Keuze genoeg voor een gezellige
teambuilding, een originele vrijgezellen-activiteit, een creatieve middag bij je thuis of een workshop
op maat!

Wat maken we?
Je eigen 100% natuurlijke deo-potje
met deodorantcrème (40 ml)
Zomerpakketje
met scrub (50 ml) en zonnecrème (18 ml)
Douchepakketje
met scrub (50 ml) en gezichtsreiniger (80 ml)
Basispakketje
met deodorant (40 ml), lippenbalsem (18 ml) en
gezichtsreiniger (80 ml)
Goudsbloempakketje
met een verzorgend zalfje (18 ml), scrub (50 ml) en
gezichtsreiniger (80 ml) op basis van biologische,
lokaal gekweekte goudsbloemen
Zelf lippenbalsem maken
op basis van biologische, lokaal gekweekte
goudsbloemen (18 ml) – workshop voor kinderen
tussen 9 en 15 jaar

Prijs per
persoon
25€

Aantal
deelnemers
6 – 20 personen

Duur van de
workshop
2u

35€

6 – 20 personen

2u

40€

6 – 20 personen

2u

50€

4 – 12 personen

3u

50€

4 – 12 personen

2,5u

15€

6 – 12 kinderen

1u

Wat krijg je voor deze prijs?
Deelnemers kunnen gebruik maken van kwaliteitsvolle ingrediënten en een assortiment aan
essentiële oliën (100% natuurlijk, waar mogelijk ook biologisch, fair trade en/of lokaal
geproduceerd). Verpakkingen van herbruikbaar materiaal zijn ook inbegrepen. Wie zelf verpakkingen
meebrengt, geniet een korting van 10%. Tijdens de workshop kan je gebruik maken van al het
materiaal dat je nodig hebt om de producten te maken. Je krijgt uitgebreid uitleg bij iedere
tussenstap en kan steeds vragen stellen. Achteraf kan je van elk product een eenvoudig recept mee
naar huis nemen om thuis zelf mee aan de slag te gaan.
Binnen de mate van het mogelijke is er ruimte voor aangepaste recepten naargelang huidtype of
eventuele allergieën.

Locatie
De workshop kan doorgaan bij BlinkOut vzw in de Vlaanderenstraat 53 te Gent. We spreken dan
samen een moment af wat past. We kunnen de workshop ook aanbieden op een locatie naar jouw
keuze, op voorwaarde dat er elektriciteit, stromend water en voldoende tafels beschikbaar zijn.
Verplaatsingskosten buiten Gent worden aangerekend met de gangbare kilometervergoeding.

Verschillende workshop-locaties – Het Venster (NEST), De Stiltekamer (NEST), Oogst pop-up, BlinkOut vzw, Boerse Poort vzw

Onze 100% natuurlijke verzorgingsproducten – Deodorant (40 ml), gezichtsreiniger (80 ml), lippenbalsem, verzorgend zalfje
of zonnecrème (18 ml), scrub (50 ml)

Neem contact met ons op!
www.thyme-line.com – sara@thyme-line.com – 0474339113 – volg thymeline op facebook

