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Natrel Hair ● Beauty ● Massage  

 
PAROUSHA welkom u als partner of sponsor voor het empoweren van vrouwen en meisjes in 

kwetsbare situaties.  Geef een vrouw en meisje reden om te glimlachen. Een goede benadering voor 

integratie en het versterken van sociale cohesie. PAROUSHA streeft naar natuurlijke producten, vrij 

zijn van o.a. Sodium Laureth Sulfate, paraben, formaldehyde, en niet getest op dieren. 

 

Partnerships en Sponsors 
Hier volgt een lijst met productcategorieën: 

1. Haar verzorgingsproducten: Shampoos en conditioner.  

Natuurlijke haaroliën en crèmes, hair straightening (zero Formaldehyde) 

Haar voor invlechten, weave, pruiken 

2. Gezichtsverzorging producten – Voor elke huidstype -Toners, exfoliatie, verjongingscrèmes etc 

3. Lichaamverzorging : massage olie, wax, epileer,  

4. Manicure en pedicure -  lotions, nagelvijlen, nagellak, nailart, aceton etc 

5. Make-up/visagie producten voor elke huidskleur 

6. Cosmetische producten en Toiletartikelen voor meisjes/jonge dames: Deodorant, tandpasta, etc. 

7. Styling tools: scharen, wikkels, kammen, föhns, flatiron steampod, desinfectievloeistoffen 

8. Kapsalon inrichting: kapperstoelen, manicuretafel, werkkrukken, uithardingslampen  

9. Spa-producten – voor handen, voeten, etc. 

10. Gezondheid – Eating for beauty Superfoods  

Wat kan PAROUSHA voor u betekenen? 
 Gratis ruimte voor uw promotiematerialen en bij onze evenementen  

 Erkennen van uw sponsors/partnership bij de introductie van onze bijeenkomsten 

 Uw logo op onze website en promotiematerialen 

 Motivational Speaker zijn bij onze evenementen 

 Uw Nieuwe producten uitproberen en promoten voor verkoop 

 Uw producten plaatsen in ons salon voor verkoop 

 Andere suggesties ontvangen wij graag 

Wat ontvangt u voor uw financiële bijdrage? 
Wij ontvangen graag uw financiële bijdrage. Als dank bieden wij u onze diensten aan. 

Samen kunnen wij een geschikte behandeling selecteren ter waarde van uw donatie. 

Bijv. voor een €100.00 donatie ontvangt u 120 minuten Ayurveda Abyanga massage. 

U kunt ook kiezen om vaste donor te worden.  

 
Wij staan voor u klaar. Heeft u vragen, neem aub contact op met mevr. Glenda Magloire via  

Tel nr. (06) 45 846994 of via email adres stichtingcbinn@cbinn.eu.   Hartelijk bedankt. 

 

Vriendelijk groet 

Team Parousha 
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