#180349

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

WENKBRAUWEN SHAPEN EN KLEUREN (HENNA BROWS)

€ 240,79 incl. BTW

ZET WENKBRAUWEN OP EEN NATUURLIJKE MANIER IN DE VERF!

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Henna kent al een zeer lange traditie, nieuw is echter de trend op wenkbrauwen. Het is een geweldige manier om wenkbrauwen te kleuren omdat de henna zich ook
op de huid tussen de haartjes hecht waardoor je volumineuze wenkbrauwen creëert. Deze behandeling is dan ook een absolute aanrader voor wie weinig haartjes
hee of voor mensen met pigmentverlies of grijze wenkbrauwen. Henna blij tot 2 weken op de huid en tot 4 weken op de haren. Dankzij het natuurlijke make-upeﬀect
kan je poeders en potloden aan de kant laten liggen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot schoonheidsspecialistes en make-up artists.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Bijkomende info
Je brengt mee:
pincet
wattenschijfjes
model met natuurlijke wenkbrauwen

PROGRAMMA
Deze nieuwe training is een perfecte aanvulling voor jouw salon. Tijdens de training leer je de theorie over gezichtsvormen en de daarbij horende wenkbrauwen. Na de
theorie, wordt er geoefend op een model.
Inhoud training:
diverse shapetechnieken
aanbrengen van Henna kleuring

Maximum 10 cursisten worden toegelaten tot deze training.

PRAKTISCH
1 sessie(s) vanaf maandag 14/09/2020 - Roeselare
1 sessie(s) vanaf donderdag 24/09/2020 - Brugge
1 sessie(s) vanaf maandag 23/11/2020 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf maandag 23/11/2020
Datum
maandag 23/11/2020

Startuur
09:00

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

13:00

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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Grondstoffen
De grondstoffen ter waarde van 150 euro zijn inbegrepen in de prijs:
henna bruin of blond
mascara brushes
brow schaar
microbrushes
penseel
ruler
reinigingsflesje
glass dappen

DOCENT
Lies Maddens, Schoonheidsspecialiste en zaakvoerder Cosmalis
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