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V E E R L E  R A E M D O N C K  X  F L O  J E W E L R Y

J E  K A N  N I E T  M E E R  W O R D E N  D A N  J E Z E L F .

J E  K A N  W E L  M E E R  J E Z E L F  W O R D E N .

Herontdek jezelf dankzij de kleur van jouw persoonlijkheid

& uit het met een uniek juweel !



In deze moeilijke tijden zijn heel wat

vrouwen de verbinding met zichzelf

verloren. Ze zijn opnieuw op zoek naar hun

veerkracht en hebben nood aan een

fundament waarop ze terug kunnen

bouwen. Door te aanvaarden wat er al

positief is, wie ze nu zijn, kan elke vrouw

hier sterker uitkomen. Durf jezelf te zijn

want jij bent uniek!

Tijdens een powerboostgesprek krijg jij

een helder inzicht in je meest bijzondere

persoonlijke kracht, wat jouw talenten

zijn, wat jou drijft en hoe jij dit bij voorkeur

bereikt op een manier waar jij energie van

krijgt.

"Een bijzonder cadeau

idee… een echte

opkikker!"

Met een uniek juweel of juweel op maat

in jouw powerkleur communiceer je

visueel je herwonnen zelfvertrouwen. Na

deze ervaring beloven we dat vrouwen

opnieuw het fundament hebben om in

zichzelf te geloven en te vertrouwen op

hun innerlijke kracht.



Gun Jezelf of een ander het krachtigste cadeau...

'Jezelf herontdekken, boordevol zelfvertrouwen'

Schakel NU onze kracht in.

www.flojewelry.be

www.vrshoppingexpert.be veerle_raemdonck

flo_jewelry

Veerle Raemdocnk is Imago-Experte en

styliste. Kleur is de rode draad doorheen

haar werk. Kleur ontroert Veerle en

prikkelt al haar zintuigen. De harmonie

tussen kleuren boeit haar mateloos en

motiveert haar telkens om nieuwe

combinaties uit te proberen. Veerle heeft

kleur leren gebruiken als een creatieve

manier om haar imago verder te

ontwikkelen.

 

Zij ontdekte via het unieke

persoonlijkheidssysteem van

Persoonlijke Kracht dat je kleur kan

inzetten als een middel om je innerlijke

zelf, je talenten en je persoonlijke

drijfveren aan de buitenwereld te tonen.

“Jewelry is a very

personal thing….                    

The color of it reveals

the power of the person

who’s wearing it”

Vanuit haar passie voor juweelontwerp,

is Leen Snoeck in 2010 gestart met haar

label Flo Jewelry. Haar grote uitdaging is

om voor elke vrouw het passend juweel

te vinden. Ze creëert unieke, kleurrijke

en stijlvolle juwelen met een Italiaanse

toets. Voor haar collecties gaat ze op

zoek naar bijzondere materialen naar

vormgeving en uitstraling..


