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#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

SPRAYTANNING
EEN NATUURLIJK, VERZORGEND EN VEILIG ALTERNATIEF VOOR EEN ONBERISPELIJK EN ADEMBENEMENDE TEINT

OMSCHRIJVING

Introductie
Spraytanning is razend populair in Australië en Amerika en ook in Europa is deze behandeling aan een enorme opmars bezig.
Onze drukke levensstijl laat het ons niet altijd toe om te genieten van het zonnetje of een reeks zonnebanksessies. Het komt ook vaker voor dat mensen op een
bepaald ogenblik een overgevoeligheid hebben ontwikkeld voor UV-licht of om gezondheidsredenen geen gebruik meer mogen maken van een solarium. In alle
bovenstaande gevallen is spraytanning dé oplossing.

Omschrijving
Spraytanning is een natuurlijk, verzorgend en veilig alternatief voor een onberispelijk en adembenemende teint. Eén behandeling neemt zo'n 15 minuten in beslag
en het resultaat stemt overeen met een 6 à 8 zonnebanksessies. Kortom de resultaten zijn verbluﬀend. De techniek is makkelijk aan te leren, eenvoudig
integreerbaar in je zaak of als mobiele service. Met Vani-T Spraytanning garanderen we een duurzame teint van 7 tot 10 dagen en gegarandeerd geen wortel-eﬀect!
De workshop omvat een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Elke cursist wordt persoonlijk begeleid om de techniek in de vingers te krijgen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze training richt zich vooral naar de zelfstandige schoonheidsspecialistes en hun medewerkers, maar ook voor andere doelgroepen kan deze training een
meerwaarde vormen, zoals:
Uitbaters van een wellness-salon en hun medewerkers
Uitbaters van een zonnebankcentrum en hun medewerkers
Uitbaters van een fitnesscentrum

Bijkomende info
To Do door de cursisten voor aanvang van de opleiding:
24 uur voor de behandeling zich volledig ontharen
24 uur voor de behandeling de huid scrubben
Op de lesdag zelf: geen make-up, bodylotion of dagcrèmes dragen
Op de lesdag zelf: geen deodorants, parfums of sterk geparfumeerde zepen gebruiken.
Meebrengen:
Donkere bikini of ondergoed voor tijdens de tanning sessie
Losse donkere kledij voor na de tanning sessie (bij voorkeur: jogging)
Handdoekje
Eventueel een donkere badjas of kimono
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PROGRAMMA
Theorie (1uur)
Uitleg over hoe Spraytanning werk
Wat is DHA
Uitleg over de apparatuur en het onderhoud ervan
Uitleg van pre & after care producten en het nut ervan
Praktijk (2uur)
Uitvoeren van Tanning op elkaar
To Do door de cursisten voor aanvang van de opleiding:
24 uur voor de behandeling zich volledig ontharen
24 uur voor de behandeling de huid scrubben
Op de lesdag zelf: geen make-up, bodylotion of dagcrèmes dragen
Op de lesdag zelf: geen deodorants, parfums of sterk geparfumeerde zepen gebruiken
Meebrengen:
Donkere bikini of ondergoed voor tijdens de tanning sessie
Losse donkere kledij voor na de tanning sessie (bij voorkeur: jogging)
Handdoekje
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Eventueel een donkere badjas of kimono
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