
SKĄPANI W ZIOŁACH Od StóP dO gŁóW
 

Termin:  14–16 VII lipca 2017

Miejsce:  Hołowno (woj. lubelskie) – Kraina Rumianku na Polesiu

Cena warsztatu:  390 zł 

Całodzienne wyżywienie (śniadanie + obiad + kolacja) + nocleg na poddaszu 
w pokoju wieloosobowym z łazienkami i ciepłą wodą w ośrodku „Kraina Rumianku” 
(http://krainarumianku.pl/) – 60 zł/dobę (płatne w ośrodku)

Przedpłata 100 zł do 15 czerwca 2017  
na konto BGZ 07203000451110000001993620 
KINED, W. Sławka 3/5 m 25, 02-495 Warszawa

Prowadzący:  Joanna Zwoleńska (http://my-delka.pl)

W programie 
Nauka i wyrób wielu produktów: 
• naturalne oczyszczanie skóry (sól, cukier, ziarna...) 
• toniki ziołowe, maceraty octowe, 
• sole i kule do kąpieli 
• oliwki na bazie maceratów ziołowych i stemple do masażu 
• naturalne dezodoranty, hydrolaty i pasty do zębów 
• krem uniwersalny 
• pasta cukrowa 
• masaż i automasaż twarzy 
• 1 sauna + 1 kąpiel ziołowa z widokiem na pola

Zapraszam na warsztat: SKĄPANI W ZIOŁACH OD StóP DO GŁóW
Hołowno, 14–16 lipca 2017

Zgłoszenia: kined@poczta.onet.pl, GSM 602 269 644



W MYdLANEJ PIANIE Od StóP dO gŁóW
 

Termin:  21–23 lipca 2017

Miejsce:  Hołowno (woj. lubelskie) – Kraina Rumianku na Polesiu

Cena warsztatu:  390 zł 

Całodzienne wyżywienie (śniadanie + obiad + kolacja) + nocleg na poddaszu 
w pokoju wieloosobowym z łazienkami i ciepłą wodą w ośrodku „Kraina Rumianku” 
(http://krainarumianku.pl/) – 60 zł/dobę (płatne w ośrodku)

Przedpłata 100 zł do 15 czerwca 2017  
na konto BGZ 07203000451110000001993620 
KINED, W. Sławka 3/5 m 25, 02-495 Warszawa

Prowadzący:  Joanna Zwoleńska (http://my-delka.pl)

W programie 
• trochę informacji o składnikach mydła (tłuszcze zwierzęce i roślinne, stałe i ciekłe) 
• nauka wyrobu mydła sodowego 
• nauka wyrobu mydła potasowego
• nauka wyrobu mydła glicerynowego 
• mydła na specjalne życzenie (do cery trądzikowej, atopowej, suchej) 
• mydlana aromaterapia, czyli jak stosować olejki eteryczne 
• jak wzbogacać mydło naturalnymi składnikami (napary, odwary, glinki, maceraty, susz 

ziołowy) 
• 1 sauna + 1 kąpiel ziołowa z widokiem na pola

Zapraszam na warsztat: W MYDLANEJ PIANIE OD StóP DO GŁóW
Hołowno, 21–23 lipca 2017

Zgłoszenia: kined@poczta.onet.pl, GSM 602 269 644


