#150181

#BEAUTY EN WELLNESS

SUGAR WAXING: BODY (BEGINNER)

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 484,00 incl. BTW

100% NATUURLIJK, KWALITATIEF EN INNOVATIEF

OMSCHRIJVING

Introductie
Suikerontharing is een meerwaarde voor elk instituut dat voor kwaliteit en innovatie kiest. Suikerontharing biedt een professioneel en natuurlijk alternatief voor
de klassieke ontharing met hars. Het ontharen met suiker of "sugarwaxing" vereist een specifieke behandelingsmethode.
De opleidingen Sugarwaxing zijn opgedeeld in 3 niveaus:
Body
Brazilian (advanced)
Brows & Facial wax (advanced)
Na het volgen de opleiding Body, kan je vrijblijvend jouw vaardigheden verder opbouwen voor Brazilian & Brows.

Omschrijving
Sugar waxing biedt vele voordelen t.o.v. de klassieke ontharingsmethodes met hars:
100% Natuurlijke producten
Geen kans op verbranding
Gemakkelijk te verwijderen
Minder pijnlijk
Hygiënischer
Breekt de haartjes niet af

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze training richt zich naar iedereen die professionele ontharingen met suiker wilt aanbieden.

Voorkennis
De training richt zich naar beginners die nog nooit met suiker gewerkt hebben. Voorkennis epilatie is een meerwaarde.

Bijkomende info
Mee te brengen door cursist:
2 badhanddoeken
tissues
watjes
pincet
gastendoekje
hoeslaken 1 pers.
nitril handschoenen
+ vrouwelijk model zonder spataders, haargoei van minstens rijstkorrel lang en geen roaccutante/bloedverdunners/cortisone neemt (beid lessen)

Methodologie
Om een goede begeleiding te garanderen werken we in een kleine groep van maximum 6 personen.
Voor het praktijkgedeelte breng je een model (met beharing) mee (tijdens beide sessies). Je gaat direct met jouw model aan de slag zodat je voluit kan trainen onder
begeleiding van onze gediplomeerde schoonheidsspecialiste.
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PROGRAMMA
Je leert de basistechnieken aan zodat je aan de slag kan. Na deze opleiding kan je volledige benen, armen, oksels, gelaat en bikini naast slip suikeren.
Sessie 1:
Theorie (1u)
Praktijk (2u)
Sessie 2:
Praktijk (3u)

PRAKTISCH
2 sessie(s) vanaf dinsdag 28/02/2023 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 28/02/2023

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8200 Brugge
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
In het inschrijvingsgeld zit een startpakket inbegrepen twv. 165 euro (heater, presugaring gel, presugering powder, sugarwax regular light).

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Kortrijk vanaf donderdag 20/10/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8500 Kortrijk
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
In het inschrijvingsgeld zit een startpakket inbegrepen twv. 165 euro (heater, presugaring gel, presugering powder, sugarwax regular light).
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