
Het is heel makkelijk om vitale voeding met meer groente en fruit op je dagelijkse 
menu te zetten. GreenYourself demonstreert dit tijdens het Lourens Luxury event bij 
Kasteel Marquette in Heemskerk met een demonstratie en proeverij. Speciaal voor 
de eventbezoekers  organiseert GreenYourself éénmalig een workshop in Heems-
kerk. U krijgt heldere uitleg over ons huidige voedingspatroon en waarom Groene 
Smoothies zo’n goede aanvulling zijn. Ook leert u de fijne kneepjes om zelf thuis de 
heerlijkste Groene Smoothies te maken. Met een BIANCO hogesnelheidsblender 
maak je smoothies, verse soepen, notenmelk en de heerlijkste spreads in een hand-
omdraai. De workshop duurt van 10.30 - 13.30 uur en kost € 49,50 inclusief koffie/
thee, een proeverij  en een lichte lunch. Inschrijven kan tijdens het event.          

www.greenyourself.nl

Groene smoothies

Demo KAZem: huiD jong 
en geZonD houDen 
Het team van Kazem Aesthetica laat u de wereld  
van Beauty & Wellness ontdekken tijdens het 
Lourens Luxury Event op Kasteel Marquette. 
Vragen beantwoordt plastisch chirurg Farid 
Kazem graag en uitgebreid. Van gezichtsbe-
handelingen, de beste manier om de huid te 
verzorgen tot chirurgische ingrepen.  Beelden 
brengen deze deskundige uitleg tot leven. Voor 
het event neemt hij een hele bijzondere assistent 
mee.  Die helpt iedere bezoeker cosmetische  
behandelingen te visualiseren. Een audiovisuele 
beleving hoe uw huid jong en gezond blijft.  Op 
een  interactieve manier ziet u hoe u in shape 
komt zonder chirurgische ingreep.  Nieuwsgie-
rig? U bent van harte welkom in onze stand.  

www.kazem.nl

Lourens event
KASTEEL MARQUETTE

28 SEPTEMBER | HEEMSKERK
12-18 UUR

Welkom!

Heerlyckste proeverijen
• Chocolade Masterclass door Willem van Dam. Elk uur.

• Ontdek ‘The Spirit of Wine’ 
• Proef de kazen van Bourgondisch Lifestyle

• Ervaar de heerlijke keuken van Kasteel Marquette

Wervelende modeshow voor zowel dames en 
heren uit de topcollecties van Mull mens en 
womenswear, Shuz by Mull, By Claire 
damesmode en Vera Mont gelegenheidskle-
ding met gave brillen van Bossinade. 
Showtime: 13.00 - 15.30 en 16.00 uur

Modeshows

Svetlana Tartakovska (1979) toont  haar werk 
tijdens het event in Kasteel Marquette. De 

Russisch-Nederlandse kunstenaar is een rijzende 
ster in de kunstwereld. Eind 2013 was haar werk 
voor het eerst te zien op de nationale kunstbeurs 
PAN en in januari 2014 op de beurs Realisme in 

Amsterdam. Recent is ze gevraagd mee te doen 
aan het tv programma ‘Sterren op het Doek’, dat 

eind dit jaar wordt uitgezonden.

www.svetlanatartakovska.nl

rijzende ster


