#180724

#BEAUTY EN WELLNESS

GELAATSVERZORGING NIEUW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 363,00 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Dit is een jaaropleiding op basis van 1 les per week + een 7-tal keer 2 lessen per week. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Campus Kortrijk
Start op maandag 16 september 2019 - Les op maandagavond van 18u30-22u00.
Campus Brugge
Start op donderdag 19 september 2019 - Les op donderdagavond van 18u30-22u00.

Omschrijving
Het gelaat is het visitekaartje bij veel mensen. Een gezonde en mooi huid is dus zeer belangrijk. Bij het behandelen van de huid, komt heel wat kijken. Aan de hand
van een theoretische kader van de verschillende huidtypes en huidaandoeningen, leer je een professionele huidanalyse uit te voeren. Op basis van deze analyse zal je
je behandelingsplan afstellen en je productlijn kiezen voor een optimaal resultaat. Tijdens deze opleiding leer je een gelaatsverzorging uitvoeren van A tot Z: reinigen
van de huid, onzuiverheden (zwarte puntjes, milia...) verwijderen, peeling, masker, crème aanbrengen, bovenlip en wenkbrauwen epileren, kleuren van wimpers en
wenkbrauwen en ten slotte een deugddoende gelaatsmassage uitvoeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je bent minimum 18 jaar en je wilt professionele gelaatsverzorgingen uitvoeren.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
Je zal regelmatig een model moeten meebrengen voor de praktijklessen.

PROGRAMMA
De opleiding bestaat uit 38 lessen van 4u.
Dit is een jaaropleiding van 1 les per week + een 7-tal keer 2 lessen per week.
Gelaatsverzorging basistechnieken 60u
epilatie gelaat
gelaatsreiniging
verwijderen onzuiverheden
gelaatsmassage
aanbrengen peeling, masker, dagcrème
Gelaatsverzorging gespecialiseerde technieken 64u
huiddiagnose
kleuren wimpers en wenkbrauwen
dieptereiniging
speciale maskers (collageen, paraffine, gips, vliesmasker, peel-off, ...)
werken met apparatuur
Cosmetologie 28u
Definitie, oorsprong en vormen van cosmetica
De huid ifv cosmetica
De huid en de zon
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Toxicologische aspecten van cosmetische bereidingen
Parfumkennis
Verkoopstechniek

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Na het succesvol beëindigen van deze opleiding, ontvang je de modulecertificaten: gelaatsverzorging basistechnieken, gelaatsverzorging gespecialiseerde
technieken, cosmetologie.

Prijsinfo
Grondstoffen (Babor & Diego della palma) & syllabi zijn inbegrepen in het lesgeld.
Aanvullend op het inschrijvingsgeld, zal je over materiaal moeten beschikken zoals: schort, handdoeken, pincet, maskerborstel, spatel, ontsmettingsalcohol, ... De
richtprijs hiervoor is 200 euro. Tijdens de eerste lesdag wordt dit verder toegelicht, je koopt aan via een leverancier naar keuze. Wat je reeds in bezit hebt, dien je niet
opnieuw aan te kopen.
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