
WORKSHOP 

TRANSFORMEER JE 

LOOK EN JE LEVEN

STUDIO PUUR ACADEMY - BLEKERIJSTRAAT 2, 8800 ROESELARE.

INSCHRIJVINGEN VIA INFO@STUDIOPUUR.BE



WORKSHOP TRANSFORMEER JE 

LOOK EN JE LEVEN

STUDIO PUUR ACADEMY - BLEKERIJSTRAAT 2, 8800 ROESELARE.

INSCHRIJVINGEN VIA INFO@STUDIOPUUR.BE

Weet je vaak niet wat aantrekken? Trek je vaak iets aan 

en daarna weer uit om iets anders uit te kiezen? 

Drukken jouw kleren uit wie je echt bent? Zet elk 

kledingstuk jouw unieke schoonheid in de verf, jouw 

lichaam, geest en ziel? Zorgt jouw outfit ervoor dat je 

op een natuurlijke manier aantrekt wat je wil bereiken 

in je leven? 

Niet zeker? Dan is deze workshop iets voor jou. 

Kijk je ernaar uit om je dagelijkse outfit uit te kiezen? 

Hou je van je kleerkast en-nog belangrijker- houdt 

jouw kleerkast van jou? 

Neen?  Dan is deze workshop iets voor jou! 

Zou je graag vol zelfvertrouwen en duidelijkheid gaan 

shoppen? Ja? Dan is deze workshop voor jou!  
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WAT 

Hoe VERRIJKEND zou het zijn als ik jou een hele dag meeneem in een 

workshop hierover? Eerst leer je ontdekken wie jij zelf bent, je 

authentieke zelf. Daarna zie je hoe je je PERSOONLIJKHEID kunt 

vertalen in je kledij en hoe het jou kan versterken. 
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Ontdek hoe je kleding kiest die: 

Jou(w geest) voldoening geeft 

Jouw lichaamsvorm en jouw natuurlijk kleurenpalet flatteert 

Past bij jouw levensstijl 

Jou versterkt om te krijgen wat je wil.  

Fashion Feng Shui aanziet het lichaam als een directe verbinding naar 

de geest, het ontcijfert de unieke elementaire expressie van elk 

lichaam en specificeert de kledij die jouw ziel het beste voedt van 

binnenuit. 

Deze kennis heeft zoveel meer impact dan enkel op je kleerkast. Het 

gaat over een manier om je te kleden volgens wie je echt bent en die 

dus jouw persoonlijkheid vertaalt naar een eigen stijl. Het gaat nog 

verder, het leert je zelfs HOE JE KUNT VERKRIJGEN WAT JE WIL IN JE 

LEVEN DOOR DE JUISTE KLEDING TE KIEZEN. Het mooie eraan is dat 

je jezelf nog veel beter leert kennen en ook mensen rondom jou beter 

gaat begrijpen.   

TRANSFORMEER JE LOOK MET FASHION FENG SHUI
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DE WORKSHOP

Tijdens deze informatieve, interactieve en leuke workshop zal je:  

kennismaken met de Fashion Feng Shui’s Vijf Elementen 

Archetypes, die jou zullen begeleiden in het creëren van een 

aantrekkelijke, authentieke uitstraling.

jouw essentie leren kennen, jouw intentie identificeren en jouw 

fysieke uitstraling analyseren. Je leert je geest, lichaam en ziel 

kleden.

kleuren kiezen, patronen, texturen, stoffen en silhouetten die 

authentiek communiceren wie je bent en wat je wil, doet en hebt. 

ontdekken, hoe je alle 5 elementen kan dragen om jouw uitstraling 

op een natuurlijke manier leven te geven.

leren om een  Fashion Feng Shui Elementair Garderobe Plan op te 

stellen die jouw persoonlijke energie gaat uitstralen.

jouw gepersonaliseerd Fashion Feng Shui advies en jouw eigen 

Fashion Feng Shui Elemental Design Portfolio, mee naar huis nemen 

inclusief je persoonlijke kleuren-  en garderobekaart.  

JOUW FASHION FENG SHUI WORKSHOP OMVAT:

6 uren training met Barbara Vandenbunder, Gecertificeerd Fashion 

Feng Shui Coach

jouw gepersonaliseerd Fashion Feng Shui paspoort met 3 

kleurenkaarten en 7 Archetypekaarten

gezonde lunch  
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JOUW BIJDRAGE 

€297 incl. btw  

INSCHRIJVEN 

Stuur een mail naar info@studiopuur.be om je plaatsje te reserveren en 

maak €297 incl. BTW voor de workshop op rek. nr. IBAN BE 93 6451 

0023 3367 met vermelding "inschrijving workshop authentieke 

uitstraling + datum". 

Je inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. 

(annuleren kan kosteloos tot 14 dagen voor de cursus). 

Om je zo goed mogelijk te begeleiden werken we met maximum 4 

deelnemers per workshop, snel zijn is dus de boodschap! 

WAAR 

kantoren Studio Puur 

Blekerijstraat 2 

8800 Roeselare  

OPDRACHT 

Je krijgt een dubbele opdracht mee ter voorbereiding van de 

workshop die ongeveer een uur van je tijd in beslag neemt.  
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BARBARA VANDENBUNDER 

gecertificeerd Fashion Feng Shui Coach 

Mensen doen stralen is mijn passie! 

Schoonheid in al haar vormen, kleuren, 

expressie en uitstraling hebben altijd een 

enorme aantrekkingskracht op mij 

uitgeoefend. 

Van jongs af aan ben ik gepassioneerd door schoonheid, Als heel klein 

meisje was ik al bezig met de combinatie van mijn kleren, vaak tot 

ergernis van mijn mama die 's morgens met mij vooral op tijd de deur 

uit moest.  

Doorheen mijn verdere leven is uitstraling mij meer en meer gaan 

fascineren en de manier waarop je je uitstraling kunt verbeteren. Na 

mijn studies communicatie werkte ik 10 jaar in het bedrijfsleven, maar 

mijn droom liet me niet los. 

Ik heb me een aantal jaren grondig bijgeschoold zowel in kleur en stijl 

als in schoonheidszorgen. 5 jaar terug startte ik met Studio Puur, pure 

huidverzorging en cosmetica om mensen op een gezonde manier 

mooier te maken, daarnaast bestond ook mijn imagostudio Karisma 

om mensen te begeleiden naar een persoonlijke stijl. 
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Als ondernemer heb ik ervaren hoe belangrijk personal branding is en 

ik heb al mijn krachten en kennis gebundeld om deze workshop in de 

wereld te zetten. Fashion Feng Shui heeft alle puzzelstukjes met elkaar 

verbonden. 

  

Deze kennis heeft zoveel meer impact dan enkel op je kleerkast. Het 

gaat over een manier om je te kleden volgens wie je echt bent en die 

dus jouw persoonlijkheid vertaalt naar een eigen stijl. Het gaat nog 

verder, het leert je zelfs hoe je kunt verkrijgen wat je wil in je leven door 

de juiste kleding te kiezen. Het mooie eraan is dat je jezelf nog veel 

beter leert kennen en ook mensen rondom jou beter gaat begrijpen. 

Ik geloof enorm in de kracht van de mens, je kan heel veel bereiken, 

zolang je in jezelf gelooft. Ik wil jouw zelfvertrouwen die boost geven 

door jou je authentieke zelf te helpen ontdekken en de vertaalslag te 

maken naar jouw kleerkast. Dat is wat ik het liefste doe.  
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GETUIGENISEN VAN MENSEN DIE DEZE WORKSHOP VOLGDEN 

"Ik had al een kleurenkaart, maar toch hingen 

er miskopen in mijn kast, nu weet ik waarom. 

Barbara legt de theorie goed en rustig uit met 

veel voorbeelden. Voortaan ga ik op een 

andere manier shoppen. Dank je wel!" 

KATLEEN VAN LANDSCHOOT, 

DE COPYWRITER 

"Ik had hier nog nooit over gelezen of 

gehoord, maar het was superleuk! Ik zal veel 

zelfzekerder zijn als ik ga winkelen. 

Dank u." 

INE REYNTJENS  

SCHOONHEIDSSTUDIO INE REYNTJENS 

"Nu begrijp ik mijn kleerkast veel beter. Het is 

tijd voor een grote schoonmaak! Deze 

workshop zal mij helpen bij het shoppen. 

Bedankt, Barbara, voor de nuttige 

interessante middag. Een aanrader!" 

GRIET WITDOUCK 

YOGA-TEACHER BIJ VIA-YOGA 
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