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#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

WIMPEREXTENSIONS ONE BY ONE

€ 477,95 incl. BTW

EEN MOOIE VOLLE OOGOPSLAG

OMSCHRIJVING

Introductie
Er zijn meerdere soorten wimperextentions die allemaal weer een ander resultaat geven:
One by one techniek
Op elke wimper wordt één wimperhaartje geplakt. Dit geeft een zeer natuurlijke look.
Er zijn veel verschillende soorten wimperhaartje die variëren in lengte en krul.
Deze training kan gevolgd worden in verschillende levels. Pas na afronden van level 1 is het vrijblijvend mogelijk om in te stappen in level 2.
Level 1 (deze opleiding)
Aanbrengen van wimperextensions One by One
Integratie/rendement in salon
Level 2
Bijwerken + perfectioneren van One by One techniek
Volume Lashes (Russian Volume)

Omschrijving
Steeds meer mensen willen die mooie volle oogopslag en de vraag naar wimperextensions groeit met de dag.
Met de One by One techniek wordt de wimperverlenging haartje per haartje op de natuurlijke wimpers geplaatst met als resultaat een natuurlijk ogende, sensuele
blik.
De focus van deze cursus wimperextensions ligt op het praktisch aanbrengen van wimperextensions, zodat je na afloop op professionele wijze aan de slag kunt met
het creëren van een oogverblindende oogopslag voor iedereen.
Tijdens deze opleiding word je intensief en vakkundig getraind EN krijg je ook de begeleiding om de behandelingen en producten succesvol te integreren en te
commercialiseren in jouw salon.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze training richt zich naar professionele schoonheidsspecialistes en Make-up Artist.
Maximaal 6 cursisten worden toegelaten.

Voorkennis
Om deel te kunnen nemen aan Wimperextensions One by One level 1 is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
Je voorziet een model met natuurlijke wimpers tijdens de 2de les!

Methodologie
Naast een korte theoretische inleiding wordt vooral praktisch gewerkt, daarom is ook een model met natuurlijke wimpers vereist.
Alle grondstoffen & werkmaterialen (twv 250 euro) die nodig zijn om deze training te volgen en syllabi zijn inbegrepen in de prijs.
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PROGRAMMA
One by One level 1
Voorbereiding
Soorten wimpers
Soorten verlengingen
De do's & don't
Efficiënt werken

PRAKTISCH

Lesdata

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

dinsdag 24/03/2020

19:00

22:00

8200 Brugge

Sofie@syntrawest.be

dinsdag 31/03/2020

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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