
Gefeliciteerd met de 
KUKURU CASE! Een box vol 
bijzondere producten voor de 
feestdagen. 

Maak een foto van deze box in 
jouw meest kerstige sfeer!
Deel die op je social media of 
stuur mij een mailtje. 
Voor de leukste foto heb ik 
nog een extra verassing!

Geniet en fijne dagen!
Zonnegroet, Giel



Al jaren zet ik mij in voor de 
Stichting Muziekids. Zij geven in 
ziekenhuizen afleiding aan  
kinderen door muziekles te geven 
in een ruimte vol instrumenten. 

In de Muziekids studio’s maken 
jonge patiënten, onder begeleiding 
van een ervaren Muziekids   
studioleider en muzikale   
vrijwilligers, op allerlei  
instrumenten muziek.

KUKURU draagt bij aan de  
nieuwe studio die komt in het 
Spaarne Gasthuis ziekenhuis in 
Haarlem. 

MUZIEKIDS



WAT ZIT ER IN DE CASE?

Een voucher voor een uurtje  
floaten in de Floatspa van   
Amsterdam. Bij een floatspa drijf 
je in zout water in een speciaal 
ontworpen floatstroom. Het is 
bewezen dat floaten een perfecte 
manier is om te ontspannen! 1 uur 
float staat zelfs gelijk aan 5 uur 
slaap!

Float spa

Soof staat voor Sip On Our 
Friendship. Deze frisdranken zijn 
100% natuurlijk en gemaakt van 
groenten, fruit en kruiden. Zelf 
vind ik die met citroen, munt & 
appel echt top.

Soof drinks

Water met een hoge PH waarde. 
Goed voor je alkainiteit (om je 
zuur evenwicht te reguleren). Het 
heeft een ideale verhouding  
Calcium-Magnesium. In de rode 
fles zit 5 keer meer zuurstof dan 
normaal! Lekker voor bij het 
sporten, maar ook als je gewoon 
dorst hebt. 

Vitae one



De Kneipp crème Douche Cosy 
Moment is zacht voor de huid. 
Sinaasappelolie is een zonnige olie 
om de huid en het innerlijk mee te 
verwarmen en te verwennen.

Kneipp crème douche cosy moment

De lipbalsem zorgt voor hydratatie 
waardoor je zachte en verzorgde 
lippen krijgt. Bij het aanbrengen 
wordt door het depot effect de  
hydratatie beetje bij beetje  
afgegeven.

Kneipp lipcare watermint-aloe vera

Op basis van biologische 
sheaboter en amandelolie. 
Daarmee is het geschikt voor een
gevoelige huid. De crème 
hydrateert de huid intensief en is 
geschikt voor het hele lichaam.

Allround crème

In deze kauwgom zit 80mg 
cafeïne en vitamine B. Perfect voor 
bij het sporten, werken, studeren 
of rijden. Goed voor een  
suikervrije boost!

First energy gum



De juiste optimale ondersteuning 
in een dagzakje. In deze 3 pilletjes 
zit onder andere Omega3, 
magnesium, jodium en selenium 
(goed voor je schildklier) en 
vitamine A, D en K2.

Vitaily basis

Luminous Beautyshake is een 
veganistisch huidproduct. Deze is 
van belang voor de vorming van 
collageen dat helpt jouw huid te 
versterken. De formule helpt je 
lichaamscellen te beschermen 
tegen invloeden van buitenaf.

Luminous beauty shake

Mijn favoriete thee! Deze smaak 
geeft kracht en inspireert. 
Het transformeert, versterkt en 
geven vitaliteit aan elke cel. Bij 
elk zakje zit er natuurlijk een fijne 
inspirerende quote.

Heartwarming yogi tea

Vegan chocolade
De wens van Lovechock is om een 
bewuste levensstijl te omarmen. 
Deze chocolade is biologisch en 
veganistisch. Verantwoord 
genieten noemen we dat!



Deze groentetortilla is een bron 
van vezels. 100% plantaardig en 
45% groenten. In dit geval wortel. 
Door deze tortilla eet je gezonder, 
zonder een hele nieuwe levensstijl 
aan te leren. Beter kan niet toch? 
It’s a wrap.

Groente tortilla’s

Maak je dromen werkelijkheid met 
deze planner van Fajah Lourens. 
Je kunt de data zelf invullen en 
de killer planner heeft   
maandelijkse opdrachten om meer 
focus te creëren. De ideale planner 
om je doelen te behalen!

Killer planner

Heerlijke repen die eiwitrijk zijn 
en laag in suikers! Daarnaast zitten 
er ook voldoende vezels in. Deze 
reep is niet alleen lekker na het 
sporten, maar ook voor   
tussendoor.

Killerbody proteïne reep

Dit proteïne water is eiwitrijk en 
bevat geen toegevoegde suikers, 
Daarnaast zijn de flessen gemaakt 
van gerecycled plastic. Met dit 
water kom je dichterbij de perfecte 
killerbody.

Killerbody protein water



‘HET DOEL VAN 
HET LEVEN 

IS
 GENIETEN 
VAN ELK  

MOMENT’



Wat een gek jaar was 2020. Als we 
íets geleerd hebben is het wel om 
zelf de regie in handen te nemen 
over de dingen waar je wèI  
controle over hebt:

• Mindset
• Voeding 
• Beweging 
• Planning 
 
Hoe begin je ermee en hoe hou je 
het vol? Hoe blijf je gelukkig? Hoe 
haal je het optimale uit het leven? 
KUKURU helpt! 

Ik organiseer een online event 
summit, waarbij je in 24 uur je 
hele 2021 kunt ontwerpen.  
Helemaal zoals jij dat graag zou 
willen!

Tientallen sprekers die in  
workshops en masterclasses jou 
concreet tools geven.

Uiteraard kun je zelf ook vragen 
stellen. Ik wil de kennis graag met 
je delen en daarom is het live  
bijwonen helemaal gratis!

In het weekend van 8, 9 en 10 
januari. Lijkt dit je wat? Geef je 
dan NU op! KUKURU.nl/event

2021___
ONTWERP JE___

EIGEN

ONTWERP JE EIGEN 2021!

W: www.kukuru.nl  |  E: giel@kukuru.nl


