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WORKSHOP GLITTER TATTOO voor volwassenen.
Tijdens de workshop glitter tattoo zetten, wordt er door een van onze medewerksters bij een van de
deelnemers (sters) 1 tattoo naar keuze gezet (dit mag ook een halsketting of armband zijn). Waarbij
uitgelegd wordt hoe een glitter tattoo het best gezet kan worden. Hierna gaan de deelnemers(sters) zelf
aan de slag om bij elkaar met een sjabloon een glitter tattoo te zetten. Er wordt 1 op 1 gewerkt, dit
betekend dat 2 personen samen bij elkaar glitter tattoo zetten.
Als er tijd over is mag men onbeperkt vrij experimenteren al dan niet in combinatie met sjablonen
(5x5cm). Met de huidlijm kunt u ook afbeeldingen tekenen en deze met glitters bewerken, zoals; ringen,
armbandjes, uw naam etc..
Dit is een hele leuke workshop waarmee u vooral tijdens het voorjaar en zomer veel plezier kunt
beleven. Denk maar eens aan een prachtig glinsterend vlindertje op uw enkel? Of een enkelbandje?
De tattoo blijft tussen de 3 en 7 dagen zitten, kan verwijderd worden met alcohol of body milk. U kunt
ermee douchen en zwemmen (droog deppen niet wrijven).
Er wordt gewerkt met; sjablonen, alcohol, huidvriendelijke lijm en glitters.
Tijdsduur
: afhankelijk van het aantal deelnemers 1,5 – 2 uur.
Kosten t/m 5 pers. : € 120,00 elke persoon meer dan 5 € 7,50 p.p. extra ALL-IN.
Locatie
: Op onze (1-24 pers.) of uw (1-60 pers.) locatie.
Workshops op onze locatie zijn inclusief; drankjes -cola, sinas, mineraalwater, koffie, thee en versnapering.
Er wordt geen avond of weekend toeslag berekend, echter voor zondag geld een minimale omzet van € 350,00.

De prijs is incl. 21% B.T.W. en gebaseerd op onze locatie.
Wilt u dat wij naar uw locatie komen, dan komt er € 40,00 p.u. retour reistijd bij.
Wordt berekend met ANWB routeplanner ;
Startadres onze locatie; Argon 15b 4751 XC Oud-Gastel
Eind adres; adres uw locatie.
Deze workshop is, in aangepaste vorm ook heel geschikt voor (super/mega) grote feesten.
Geïnteresseerd! Neem contact op via info@rosaliacosmetica.nl

Vragen? Mail gerust ; info@rosaliacosmetica.nl

Bedrijfsuitje! Verjaardag! Vrijgezellenfeest! Zomaar! Om u een gezellige dag te bezorgen denken wij
graag met u mee. Overleg gerust, indien mogelijk zullen wij aan uw wensen tegemoet komen.

