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stralend en
zelfverzekerd
voor de

dag

V e r w e n -  &  I n s p I r a t I e d a g

In een
heupomdraai 
mooIer 
krachtiger en 
vrouwelijker

voed je 
schoonheid 
van binnenuit
InclusIef 
superfood 
lunch

van 10.00 
tot 17.00 uur
Inloop vanaf 
9.30 uur

TIckeT 
€ 87.00 
samen
korTIng 
€ 78.00 p.p.

locatie: tuin van rommel t.o. ns-station castricum



In een heupomdraai mooier, aantrekkelijker en krachtiger!
de kunsT van vrouw ZIjn

De hele dag lekker energiek!
pure voedIng als krachTbron

Stralend en zelfverzekerd voor de dag!
aan de slag meT de Imago sTylIsTe!

In deze workshop kom je in contact met je speelsheid, sensualiteit en 
vrouwelijkheid. Leer hoe je razendsnel je aanwezigheid en aantrekke-
lijkheid verhoogt en echt gehoord en gezien wordt.

Wilma Alleman
Trainer The Art of Feminine Presence / De Kunst van Vrouw Zijn

Laat je in de Natuurtuin inspireren om puur, lekker en met plezier te 
koken. Jouw schoonheid van binnenuit voeden en lekker energiek de 
dag door. Een culinaire kookworkshop met pure voeding.

PuurMies   inspiratie voor Puur eten op je bord

Word tijdens mijn workshop bewust van jouw persoonlijke kleur- en 
stijlkeuzes en de oneindige mogelijkheden om stralend en zelfverzekerd 
voor de dag te komen. Het accent op jouw sterke punten. Shine in Style!

Angela Besseling   Imago Styliste

volgende evenement: 27 september 2015, de ZienXl te heerhugowaard

“Zonder overdrijven vind ik deze workshop zo waardevol voor vrouwen – zowel persoonlijk als zakelijk 
– dat deze wat mij betreft op de agenda van alle vrouwen zou moeten staan”. – Miranda Broeren van 
Vrouwen Verdienen Meer

“Mies inspireert je om heel eenvoudig een supergezonde en smaakvolle maaltijd op tafel te zetten 
‘waar je lichaam blij van wordt’. Het kan echt: simpel, lekker en gezond koken!” - Barbara Kuiper

“Mijn vriendinnen en ik zijn erg enthousiast en we raken niet uitgepraat over onze bevindingen! 
Wij zijn ook erg blij met jouw respectvolle aanpak”. – Arina van Damme

Voor meer informatie: bel Angela op 06 53581171

Klik hier en meld je aan 
 www.facebook.com/DeKrachtvanVrouwZijn

http://dekunstvanvrouwzijn.us10.list-manage1.com/subscribe?u=85078a7f74c48a927bec966b0&id=b9bd648207

