#190545

#BEAUTY EN WELLNESS

HAIRSTYLING: BRUSHING

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 223,85 incl. BTW

BRUSHING- EN FÖHNTECHNIEKEN

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Wil je brushing als extra service in jouw zaak integreren? In deze praktijkgerichte opleiding van 4 lessen, leer je de fundamentals van het föhnen: haartype
determineren, verdelingen maken, de juiste borstel en het juiste afwerkingsproduct kiezen. Onze ervaren docente leert je volume creëren, naar binnen en buiten
brushen, stijl brushen en krullen en stijlen met krul- of stijltang.

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

Voorkennis
Er is geen voorkennis brushing vereist!

Bijkomende info
Breng mee:
brushborstel(s)
haardroger/föhn
verdeelklemmen
kam
borstel
volumemousse
kleefrollers
stijltang
krultang
Breng tijdens de eerste les mee wat je thuis reeds hebt, de docente zal meer toelichting geven over het materiaal. Na de les koop je dan aan bij een leverancier naar
keuze. Op basis van je inschrijvingsbewijs voor deze opleiding, krijg je bovendien bij heel wat leveranciers een studentenkorting.
Tijdens de eerste lessen werk je op een kappershoofd, dat ter beschikking wordt gesteld op de campus.
Modellen:
Tijdens de 3de les breng je een modle met kort haar mee
Tijdens de laatste les breng je een model met lang haar mee

Methodologie
Tot deze opleiding worden maximum 10 cursisten toegelaten!

PROGRAMMA
Brushingtechnieken
theorie: haartype, producten en technieken
praktijk: volume creëren, naar binnen brushen, naar buiten brushen, stijl brushen, krullen en stijlen met krul- en stijltang
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#190545

PRAKTISCH
4 sessie(s) vanaf dinsdag 26/04/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 26/04/2022
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 26/04/2022

19:00

22:00

dinsdag 03/05/2022

19:00

22:00

dinsdag 10/05/2022

19:00

22:00

dinsdag 17/05/2022

19:00

22:00

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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