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TALLER

(Aromaterapeuta i artesana de cosmètica natural)

 

Aquest taller és molt pràctic i divertit. Prepararem productes per tenir 
elaborat amb ingredients vegetals, saludables per la pell i pel medi ambient.

 Farem productes amb finalitats terapèutiques i pel benestar:

- ESPELMA BOSC: Una espelma  amb cera de soja i olis essencials que es pot fer servir per 
massatges corporals o per crear un ambient càlid i aromàtic. (got de 50 ml.)
 

- BARRA DE MASSATGE: 
marduix. (80 gr) 
 

- STICK LABIAL: Un bàlsam nutritiu pels llavis que protegeix els llavis de les agressions externes 
amb aroma de menta.  

 

 

Inclou dossier.   
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TALLER COSMÈTICA NATURAL: ESPECIAL NADAL
Imparteix: Noelia Narejo  

Aromaterapeuta i artesana de cosmètica natural)

 

Aquest taller és molt pràctic i divertit. Prepararem productes per tenir cura de la pell i mimar
elaborat amb ingredients vegetals, saludables per la pell i pel medi ambient. 

Farem productes amb finalitats terapèutiques i pel benestar: 

Una espelma  amb cera de soja i olis essencials que es pot fer servir per 
massatges corporals o per crear un ambient càlid i aromàtic. (got de 50 ml.)

 Una barra amb ingredients molt nutritius i olis relaxants de lavanda i 

Un bàlsam nutritiu pels llavis que protegeix els llavis de les agressions externes 
 

Programa del taller 

www.cdbacderodap9.org – i FACEBOOK!  

ESPECIAL NADAL 

Aromaterapeuta i artesana de cosmètica natural) 

cura de la pell i mimar-se. Tot 

Una espelma  amb cera de soja i olis essencials que es pot fer servir per 
massatges corporals o per crear un ambient càlid i aromàtic. (got de 50 ml.) 

Una barra amb ingredients molt nutritius i olis relaxants de lavanda i 

Un bàlsam nutritiu pels llavis que protegeix els llavis de les agressions externes 


