Warsztaty zdrowia i urody
Look Good, Feel Better
4 listopada 2019 – 30 kwietnia 2020
Prezentacja Uczelni (czas trwania: 10 min)
Co kryje się pod słowami: kosmetologia, chemia kosmetyczna, chemia żywności,
dietetyka. Interaktywne zajęcia połączone z prezentacją Wyższej Szkoły
Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
Warsztaty tematyczne dla uczniów (czas trwania: 40 min)
- do wyboru maksymalnie 3 warsztaty
Mydła
Uczestnicy warsztatu samodzielnie wykonają mydła o rozmaitych kształtach,
zapachach i kolorach. Tak własnoręcznie przygotowane mydełka, zostaną
następnie zapakowane w ozdobną folię i każdy z uczestników zabierze swoje
mydlane dzieła do domu.
Własnoręcznie zrobione, pachnące i kolorowe mydełka, to piękna ozdoba każdej
łazienki lub też oryginalny pomysł na prezent z okazji np. Urodzin, Dnia Matki,
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Walentynek, Świąt, itd.
W programie, m.in.:
mydełka ziołowe, herbaciane z przyprawami i ziarnami
mydełka miodem i ciastem pachnące
bajecznie kolorowe i świecące mydełka z brokatem kosmetycznym, kolorowymi
cyrkoniami, konfetti
mydełka okazjonalne o tematyce danego święta, które będą piękną ozdobą
i oryginalnym prezentem dla najbliższych
Pielęgnacja dłoni
Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jak prawidłowo pielęgnować dłonie. Podczas
warsztatu będą mogli skorzystać z relaksującego masażu dłoni świecą, kamieniami
lub zabiegu parafinowego na dłonie.

Peeling do ciała
Naturalne peelingi do ciała – naturalny, ekologiczny peeling do ciała dostosowany
do potrzeb każdego uczestnika? Nic prostszego! Podczas warsztatu uczestnicy
zapoznają się z prostymi i szybkimi sposobami na naturalne, aromatyczne peelingi
do ciała. Na uczestników czeka również część praktyczna, w której każdy będzie
mógł własnoręcznie wykonać wybrany przez siebie peeling, zapakować w pudełko
by cieszyć się nim podczas prysznica czy kąpieli. Każdy uczestnik zabierze ze
sobą jeden własnoręcznie wykonany peeling zapakowany w pudełko.
Czy wiemy co jemy?
Za pomocą ciekawych, prostych reakcji charakterystycznych wykryjemy
podstawowe składniki znajdujące się w żywności. Dowiemy się co kryje się
w podstawowych produktach spożywczych, które codziennie zjadamy.
Obecność na warsztatach pozwoli przekonać się, że żywność i składniki
produktów spożywczych to tak naprawdę ważne i niezbędne dla naszego
organizmu związki odżywcze – substancje chemiczne, o których warto i trzeba
wiedzieć dużo.
Czy smaczny znaczy zdrowy?
Czy kolorowy znaczy smaczny? Co to są i jak działają barwniki? Jak wykryć
sztuczne barwniki w napojach i słodyczach? Czy słodki znaczy lepszy? Cukier
w żywności. Czy serki owocowe, jogurty i kefiry są zdrowe? Co kryje się
w chipsach i coca coli? Jak dodatki do żywności wpływają na nasze zdrowie?
Co powinniśmy wiedzieć o środkach konserwujących żywność? Przygotowanie
"aromatycznych" i "kolorowych" serków o dowolnym smaku i barwie.
Koło wiedzy o pielęgnacji zdrowia i urody
Podczas gry uczestnicy w swojej turze kręcą kołem fortuny.
Strzałka zatrzymuje się na jednym z kilku kolorów, każdy kolor oznacza inną
kategorię pytań: czerwony – zagadka z zakresu zdrowego odżywiania się,
pielęgnacji skóry, dietetyki,
niebieski – niespodzianka, zielony –
zadanie/wyzwanie, pomarańczowy – zakręć kołem jeszcze raz.
Zabawa w sposób ciekawy i wesoły umożliwi zdobycie ważnej wiedzy na temat
racjonalnego żywienia. Przecież nie od dziś wiadomo, ze zdrowie zaczyna się
właśnie na talerzu.
Dodatkowo:
Konkurs z nagrodami

