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#BEAUTY EN WELLNESS

WIMPERLIFTING

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 325,49 incl. BTW

DE NIEUWSTE BEAUTYTREND!

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze training kan je op een correcte manier een wimperlifting aanbieden binnen jouw professionele context.

Introductie
Wimperlifting is een behandeling waarmee de wimpers gelift worden. Door de lifting lijken uw ogen groter en de wimpers langer.
Na slechts 1 behandeling kan je weken lang genieten van mooie, lange, gekrulde en volumineuze wimpers. Dit alles, zonder dat de wimperkrultang of dikke lagen
mascara er aan te pas komen.
Het is een behandeling voor de eigen wimpers, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het aanbrengen van valse wimpers. Door middel van een siliconen pad
worden de wimpers eﬀectief geli vanaf de wimperaanzet (dus vanaf de wortel), het zorgt voor een open blik met lange, volumineuze en perfect gesepareerde
wimpers!
De wimperbehandeling neemt slechts ca. 45 minuten in beslag en laat de ogen en wimpers optisch veel groter lijken en gee de oogopslag een mooie en natuurlijke
uitstraling.
Het effect blijft 6 à 9 weken zichtbaar. In deze periode is een wimperkrultang overbodig!
Kortom, een must voor elke schoonheidsspecialist.

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

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
Wat is het verschil tussen Wimperlifting en Wimperpermanent?
Met Wimperlifting lift je je natuurlijke wimpers.
Deze behandeling met siliconen pads is geschikt voor elke wimpersoort en lengte. Daarnaast maakt het het gebruik van 'schadelijke' wimperkrultangen die gebruikt
worden bij wimperpermanent overbodig!
Wimperli ing door middel van siliconen pads is dus niet schadelijk voor je wimpers, en gee je wimpers een volledige voeding vanaf de haarwortel. Wimperli ing is
daardoor dus ook niet te vergelijken met wimperpermanent. Bij wimperpermanent worden klemmen of rollers gebruikt waardoor er snel broze wimpers ontstaan
waardoor de wimperhaartjes kunnen afbreken omdat de haarwortels niet genoeg voeding krijgen.
Voordelen van wimperlifting
Resultaat 6 à 9 weken zichtbaar
Je hoeft gen mascara en/of wimperkrultang meer te gebruiken tijdens de behandeling.
Voelt licht en natuurlijk aan voor de klant
Ogen lijken groter
Geeft een natuurlijke uitstraling
Niet schadelijk voor de natuurlijke wimper

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 3

#160414

Bestendig tegen water, douchen, zweten, tranen, zwemmen en slapen
Ideaal voor klanten die allergisch zijn aan wimperextensions en die toch volle, gekrulde wimpers willen zonder mascara
Goede marge op behandelprijs
Nieuwe klanten voor jouw salon

PROGRAMMA
Theorie - 1u
Demo op model - 1u
link tussen theorie en praktijk waarbij klemtonen en aandachtspunten worden meegegeven
Praktijk 1u45 op model
interactie met praktijktrainer inzake feedback/bijsturing
Elke deelnemer brengt model mee met natuurlijke wimpers.

PRAKTISCH
1 sessie op 05/10/2021 - Roeselare

Lesdata voor Roeselare vanaf dinsdag 05/10/2021
Datum
dinsdag 05/10/2021

Startuur
09:00

Einduur
13:00

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

8800 Roeselare

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
De grondstoffen ter waarde van 170 euro zijn inbegrepen in deze prijs:
1x strong tape
1x soft tape
1x micro brushes
1x tool
1x lotion 1
1x lotion 2
1x lotion 3
1x bond
1x silcone pads S
1x silicone pads M
1x silicone pads L

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Brugge vanaf donderdag 24/03/2022
Datum
donderdag 24/03/2022

Startuur
18:30

Einduur
22:00

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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Prijsinfo
De grondstoffen ter waarde van 170 euro zijn inbegrepen in deze prijs:
1x strong tape
1x soft tape
1x micro brushes
1x tool
1x lotion 1
1x lotion 2
1x lotion 3
1x bond
1x silcone pads S
1x silicone pads M
1x silicone pads L

DOCENT
Lies Maddens, ervaren schoonheidsspecialist
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