#190560

#BEAUTY EN WELLNESS

COLORIST: BASISTECHNIEKEN NIEUW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 482,79 incl. BTW

KLEURTECHNIEKEN VOOR DAMESKAPSELS!

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Je hebt een passie voor beauty en wilt op een professionele manier haar leren kleuren? Je wil een eerste stap zetten richting het kappersvak? Dan is deze opleiding
colorist iets voor jou!
Kleur aanbrengen is een vak apart binnen de kappersbranche. Er komt meer bij kijken dan wat verf aanbrengen op het haar. Een goed theoretisch inzicht in de
kleurenleer, is ontontbeerlijk voor een colorist! Het zal jou van pas komen bij het neutraliseren van kleuren (bijv. een groene schijn wegwerken). Tijdens deze opleiding
gaan theorie en praktijk steeds hand in hand. Je leert de basistechnieken kleuren zoals: toon op toon kleuren, beitsen, voorpigmenteren, decaperen (ontkleuren van
gekleurd haar) en ontkleuren van natuurlijk haar.
Heb je dit in de vingers en smaakt de opleiding naar meer? Verdiep je dan in mèches, balayage, (s)ombré tijdens de module colorist: gevorderde technieken!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die op professionele manier wil haar leren kleuren.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist op het kappersvlak. De opleiding start vanaf de basis.

Bijkomende info
Tijdens een aantal lessen zal gevraagd worden een model te voorzien!

PROGRAMMA
Sessie 1:
Haarverzorging
Ster van Oswald (kleurenster)
Kleur bepalen (toonhoogte, warm-koud)
Grijspercentage bepalen
Techniek: kleur aanbrengen op kappershoofd
Sessie 2:
Steekkaart invullen
Toon op toon kleuring
Inwerktijden
oxidatie (reactieproces van het haar en de invloed ervan op de kleurformule)
Emulgeren (techniek om de kleur uit te spoelen)
Sessie 3 (MODEL MEEBRENGEN)
Beitsen (behandeling die het indringen van het kleurproduct verbetert)
Voorpigmenteren (voorbehandeling die in bepaalde gevallen bijv. bij extreme kleurverandering, moet worden toegepast)
Kleuren: toon op toon kleuring op model
Sessie 4
Decaperen (ontkleuren van gekleurd haar)
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Ontkleuren (ontkleuren van natuurlijk haar)
Sessie 5 (MODEL MEEBRENGEN)
Technieken decaperen of ontkleuren toepassen op model
Brushing
Sessie 6 (MODEL MEEBRENGEN)
Kleuring toepassen op model

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

maandag 27/04/2020

09:00

13:00

maandag 04/05/2020

09:00

13:00

maandag 11/05/2020

09:00

13:00

maandag 18/05/2020

09:00

13:00

maandag 25/05/2020

09:00

13:00

maandag 08/06/2020

09:00

12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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