#190486

#BEAUTY EN WELLNESS

POWDER BROWS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 816,75 incl. BTW

OMBRÉ BROWS

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Deze behandeling leent zich perfect voor mensen met openingen in de natuurlijke wenkbrauw of bij wie de natuurlijke wenkbrauwhaartjes verder uit elkaar staan.
Het uiteinde van de wenkbrauw is donkerder en vervaagt tot een licht begin aan de basis van de wenkbrauw, aols bij een natuurlijke wenkbrauw waardoor een
perfecte ombre makeup-effect ontstaat.
De techniek wordt machinaal uitgevoerd. Tijdens het theoretisch luik leer je over de techniek, blades, pigmenten, nazorg en correctietechnieken en
hygiënevoorschri en. Tijdens het praktisch gedeelte, ga je eerst oefenen op een latex. Vervolgens oefen je op model onder begeleiding van de docente. Er worden
maar 4 cursisten toegelaten om een optimale begeleiding te garanderen.

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

Voorkennis
Ervaring van het in vorm brengen van wenkbrauwen is vereist.

Bijkomende info
Modellen
Je voorziet zelf modellen vanaf de 3de sessie:
3e en 4e sessie: modellen met natuurlijke wenkbrauwen
aandachtspunten: model gebruikt geen medicijnen, geen zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, geen modellen met permanente
wenkbrauwmake-up, geen modellen met fillers (laatste 30 dagen), geen modellen met eczeem, acne, psoriasis, allergieën, diabetes, schildklierklachten
Materiaal
Je ontvangt op de eerste lesdag jouw starterspakket, daarnaast breng je onderstaande materialen mee tijdens deze opleiding:
Digitale PMU-machine
Watjes
Ontsmettingsalcohol 90% en bepanthol crème (van bij de apotheek)
Grote en Kleine handdoek ter bescherming van de behandelzetel
Wit of bruin oogpotlood dat goed kleurt
Gekleurde draad
Handschoenen Nitril
Démaquillant
Potje als afvalemmertje
Mesje uit een nekscheermes (die gebruikt wordt bij de kappers)
Potlood
Hygiëneprocedures
De schoonheidsspecialistes die de (semi-)permanente make-up aanbrengen, moeten zich bij de FOD Volksgezondheid registreren. De activiteit wordt gelijkgesteld met
een tatoeage. Daarom is de registratie, net zoals bij de tatoeëerders, noodzakelijk.
Op het vlak van hygiëne worden deze schoonheidsspecialistes op gelijke voet behandeld als de tatoeëerders. Het volgen van de opleiding hygiëneprocedures is
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verplicht (KB van 25 november 2005).
Meer info vind je op: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/schoonheid-esthetiekproducten/permanente-make#wat
Meer info over de opleiding hygiëneprocedures vind je op: https://syntrawest.be/opleiding/beauty-en-wellness/hygieneprocedures-voor-tattoos-piercings-enpermanenten-make-up?ref=215397

PROGRAMMA
Sessie 1: theorie
Sessie 2: oefenen op oefenmatjes
Sessie3-4: oefenen op model

PRAKTISCH
4 sessie(s) vanaf dinsdag 11/01/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 11/01/2022
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 11/01/2022

09:00

12:00

dinsdag 11/01/2022

12:30

15:30

woensdag 12/01/2022

09:00

12:00

woensdag 12/01/2022

12:30

15:30

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Grondstoffen
Een starterspakket ter waarde van 270 euro is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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