#180726

#BEAUTY EN WELLNESS

LICHAAMSVERZORGING NIEUW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 363,00 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Dit is een jaaropleiding van 1 les per week + een 4-tal keer 2 lessen per week.
Campus Kortrijk
Start op woensdag 18 september 2019.
Les op woensdagavond van 18u30-22u00.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Omschrijving
Tijdens deze praktijkgerichte opleiding lichaamsverzorging leg je je toe op ontharingstechnieken en lichaamsverzorgingen.
De lessen ontharingstechnieken staan in het teken van kennis van haargroei, producten en verschillende ontharingsmethodes (filmhars, striphars, klassieke ontharing,
ontharing met cassettes & demo sugarwaxing). In luik lichaamsverzorgingen pak je cosmetisch storende aandoeningen aan dmv. lichaamspeeling en scrub,
algenpakking, parafango, anti-cellulitis behandeling, cosmetische lymfedrainage, busteverzorging, koelende pakking ect. Het belang van hygiëne, klantvriendelijk
onthaal en productverkoop komt eveneens aan bod. Na deze opleiding laat je jouw klanten stralen met gladde benen of genieten van een deugddoende rugverzorging.

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

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

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

PROGRAMMA
De opleiding bestaat uit 34 lessen van 4u.
Dit is een jaaropleiding van 1 les per week + een 4-tal keer 2 lessen per week.
Ontharingstechnieken (52u)
Ontharing verschillende zones (benen, oksels, armen, bikini, borst en rug)
Verschillende soorten producten, materialen en technieken
Lichaamsverzorging (64u)
Verschillende lichaamsverzorgingen (peeling, scrub, pakking) kennen en uitvoeren
Inzicht in wellness en thermische procedés.
Cosmetisch storende aandoeningen
Apparatuur
Pathologie (20u)
Lymfe- en immuunstelsel
Beenderenstelsel
Verteringsstelsel
Huid
Zenuw- en spierstelsel
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Wil je je verdiepen in lichaamsmassage: dat kan in onze opleiding 'basistechnieken massage'

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: lichaamsverzorging, ontharingstechnieken, pathologie.

Prijsinfo
Grondstoffen (hars, peelings, ect.) & syllabi zijn inbegrepen in het lesgeld.
Aanvullend op het inschrijvingsgeld, zal je over materiaal moeten beschikken zoals: schort, handdoeken, spatel, pincet... 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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