#150078

#BEAUTY EN WELLNESS

IBX NAIL SYSTEM

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 181,50 incl. BTW

BESCHADIGDE NAGELS? NIET LANGER MET IBX!

OMSCHRIJVING

Introductie
IBX is een nieuw en revolutionair tweedelig systeem dat de beschadigde nagels herstelt en de natuurlijke nagel sterker maakt. Volg vanaf nu bij ons de IBX workshop
voor professionals.
Tijdens de oﬀiciële IBX certificatietraining zal het systeem uitgebreid behandeld en uitgelegd worden en worden de diverse behandelmogelijkheden met het IBX
systeem toegelicht.
IBX is geschikt voor vrouwen en mannen, die mooie, lange natuurlijke nagels willen hebben, maar ook voor mensen die door de gevolgen van een ongeluk,
beschadiging in de matrix, natuurlijke zwakte of ziekte deze niet kunnen hebben.
IBX Nail System zorgt ervoor dat de nagel sterk genoeg is om lang te groeien en mooi te blijven.
Ook is het IBX systeem geschikt voor wie regelmatig of altijd UV Polish gebruikt. IBX herstelt en versterkt de nagel waardoor de UV Polish beter blijft zitten!
IBX is de enige in zijn soort. De tot nu toe bekende producten zoals gel, lak en acryl vormen een laag op de nagels, maar dit revolutionaire product werkt in de nagel.
IBX dringt door in de holtes van de nagelplaat en wordt daarna uitgehard. Bij het uitharden vormt het IBX systeem een sponsachtige structuur die zich verwee met de
nagelplaat.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot:
schoonheidsspecialist
kunstnagelstylist
Gespecialiseerd Voetverzorger
kapper
Deze bijscholing in aanmerking komt voor het BVV-kwaliteitslabel (20 accreditatiepunten).

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
Werkmaterialen en grondstoffen ter waarde van 170 euro, zijn inbegrepen in de prijs.
Inhoud pakket:
1 x IBX duo pack system 2 x 14.3 ml
1 x Warmtelamp + gloeilamp
1 x Lumos top coat 3.75 ml
1 x lumos base 3.75 ml
1 x Dadi oil 3.75 ml
1 x cinnatize 236 ml
Elke deelnemer brengt een UV- of LED-lamp mee. Indien je niet over een lamp beschikt kan dit aangekocht worden.
Je oefent op elkaar, natuurlijke nagels zijn een must!
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Maximum 10 cursisten worden toegelaten.

PROGRAMMA
Productkennis
Indicaties en contra-indicaties
Werking van het product in functie van diverse indicaties
Theoretische proef

PRAKTISCH

Lesdata
Datum
maandag 03/02/2020

Startuur
18:30

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

22:30

8500 Kortrijk

Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Na afloop van training attest van lesvolgen. Mits slagen van schri elijke proef (minimale score van 70%), ontvangt men oﬀicieel IBX Certificaat. Dankzij dit certificaat
kan je de exclusieve producten van IBX in de toekomst aankopen en toepassen.
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