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#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

RUSSIAN VOLUME WIMPERS
PERFECTIONEREN EN UITBREIDING TECHNIEK + VOLUME LASHES (RUSSIAN VOLUME)

OMSCHRIJVING

Introductie
Er zijn meerdere soorten wimperextensions 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: wimperextensions one by one
Aanbrengen van wimperextentions One by One
Integratie/rendement in salon
Level 2: Russian volume wimpers
Bijwerken + perfectioneren van One by One techniek
Volume Lashes (Russian Volume)

Omschrijving
Wil je je als ervaren wimperstylist verder specialiseren en het onderscheid maken in je vak? Dan is de cursus Volume Wimpers beslist iets voor jou.
Wimperextensions Level 2 bestaat uit twee onderdelen:
Tijdens eerste deel worden de aangeleerde vaardigheden uit 'wimperextensions one by one' verder geperfectioneerd en uitgebreid met technieken om een
geplaatste One by One wimperverlening bij te werken.
Tijdens het tweede deel van deze training wordt gefocust op Volume wimperextensions.
Volume wimpers, ook 3D of Russian Volume genoemd, is een nieuwe en innovatieve techniek die het mogelijk maakt om meer volume te creëren zonder dat de eigen
wimpers te zwaar belast worden. Deze techniek is bestemd om meer volume en een sensuele look te creëren. Een behandeling neemt zo'n 2 uur in beslag en de
resultaten zijn echt verbazend.
Na een theoretisch gedeelte van deze gespecialiseerde training leer je de verschillende applicatietechnieken. Er wordt gewerkt met ultra dunne en zacht
wimperextensions van Blink Lash.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot professionals die actief zijn in de sector.

Voorkennis
Om deel te kunnen nemen aan Wimperextensions One by One level 2, heb je met succes deelgenomen te hebben aan de module 'One by one level 1'.

Methodologie
Naast een 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 2
Perfectioneren One by One Techniek
Bijwerken van geplaatste set One By One
Russian Volume wimpers
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