“Nu weet ik hoe ik mijn wenkbrauwen mooi
kan tekenen. Wat een verschil! En hoewel ik
achter mijn computer zat, voelde het toch
persoonlijk. Een heel goed initiatief.”
Anja

Stichting Look Good Feel Better geeft mensen met kanker meer
zelfvertrouwen. Teams van beauty professionals geven workshops. In
ziekenhuizen door heel het land, maar ook online. Daarnaast informeert en
adviseert Look Good Feel Better mensen met kanker, professionals en het
Nederlandse publiek over het thema ‘uiterlijke verzorging bij kanker’.
De workshops van Look Good Feel Better worden mogelijk gemaakt
dankzij de inzet van vrijwilligers en de steun van donateurs.

Wil je ons steunen? Ga dan naar onze website www.lookgoodfeelbetter.nl
Hier kun je ook terecht voor meer informatie en adviezen over uiterlijke
verzorging bij kanker.

Stichting Look Good Feel Better
Telefoon: (030) 697 15 11
Email: info@lookgoodfeelbetter.nl
IBAN: NL40 ABNA 0621061352

Online Workshops
Huidverzorging | Make-up | Haarwerken

Wat houdt de workshop in?
Tijdens een leuke en leerzame workshop ga je onder leiding
van een deskundige beauty professional zelf aan de slag. Je
krijgt praktische tips en adviezen op het gebied van huid,
make-up en haar.
Bijkomend voordeel: je hoeft er de deur niet voor uit!
We bieden de volgende workshops aan:
Huidverzorging (45 min)
Je huid kan flink te lijden krijgen onder de bijwerkingen
van kanker en de behandelingen. We geven informatie
over hoe je het beste je kwetsbare huid kunt verzorgen.
Make-up (45 min)
Stap voor stap je eigen gezicht opmaken. Leer onder
andere hoe je oneffenheden kunt camoufleren en hoe je
wimpers en wenkbrauwen tekent.
Haarwerken & alternatieven (45 min)
Je krijgt advies over het verzorgen van het haar en de
hoofdhuid bij kanker. Verder geven we je informatie
over haarwerken en over het gebruik van sjaals en
andere hoofdbedekking.

Hoe meld ik me aan?
Op www.lookgoodfeelbetter.nl/workshops vind je alle data.
Klik op de gewenste datum en meld je gelijk online aan. Je
krijgt van ons een bevestigingsmail.
Je bepaalt zelf wanneer je meedoet. Dat kan voor, tijdens of na
je behandeling zijn. Het is mogelijk om alle workshops te
volgen. Volg je liever één workshop, dan kan dat ook. Net wat
jij wilt en wat je goed uitkomt.
Voor deelname heb je internet, een speaker en een camera
nodig.
Deelname aan de workshop is gratis.
Kijk voor meer informatie op www.lookgoodfeelbetter.nl

