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Tallers i xerrades
DILLUNS

3

18H

Flormar

Masterclass \ Aconsegueix unes pestanyes d’infart,
uns llavis de revista i unes celles ben dissenyades.

DIMARTS

4

18H

The Body Shop

Xerrada i taller \ Aprèn a cuidar el teu cos a casa.

DIMECRES 5

18H

Òptica Cottet

Xerrada \ Coneix com afecten les noves tecnologies a la salut visual.

6

18H

Rituals

Xerrada \ Coneix el teu ritual diari de cura facial.

DIVENDRES 7

18H

Yoga One | Les Corts

Classe \ Iniciació al ioga.

DISSABTE 8

12H

Gadgets & Cuina

Taller \ Aprèn a preparar amanides saludables completes.

Farmàcia L’IIla Diagonal

Xerrada \ Coneix la importància de la fotoprotecció.

Tea Shop

Xerrada i degustació \ Coneix les propietats dels tès florals i com preparar-los.

DIMECRES 12 18H

Kiehl’s

Xerrada i taller \ Segueix els passos per aconseguir
una pell saludable i una millora visible en 28 dies.

13 18H

Sabon

Xerrada i taller \ Coneix els passos d’una rutina facial diària i setmanal.

DIVENDRES 14 18H

Naturcenter

Xerrada \ Aprèn com alleugerar les cames cansades a l’estiu.

DISSABTE 15

Muji

Taller \ Aprèn com aconseguir un bon ordre a casa. 		

Perfumeria Júlia

Taller \ Experimenta una exclusiva sessió de bellesa amb
diagnòstic de pell, estilisme, maquillatge i tractament.

DIJOUS

		
18H
DIMARTS

DIJOUS

11 18H

12H

		
18H
DILLUNS

17 18H

Camarasa

Showcooking \ Aprèn a cuinar plats saludables i saborosos.

DIMARTS

18 18H

2U

Xerrada \ Coneix els trucs de bellesa per cuidar la teva pell.

Sans & Sans

Xerrada i degustació \ Coneix els beneficis del tè, com preparar-lo i degusta’l. 		

Garmin

Xerrada \ Aprèn a millorar el teu rendiment de running i cycling.

MAC

Xerrada i taller \ Coneix les últimes tendències en maquillatge.

DIMECRES 19 18H

DIJOUS

20 18H

DIVENDRES 21 18H

Vine als nostres tallers i xerrades
i descobreix els secrets de salut,
bellesa i benestar de les nostres
botigues. Despertaràs enveja
sana al teu voltant!

Plaça central

Jornades gratuïtes

