#200599

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BROW LAMINATION

€ 325,49 incl. BTW

BROW LAMINATION VAN LASH EXTEND

OMSCHRIJVING

Omschrijving
De BLX Brow Lamination-behandeling is een geavanceerde techniek waarmee wenkbrauwen worden getransformeerd tot een perfecte wenkbrauw. Met deze nieuwste
behandeling creëer je volumineuze, strakke en gedefinieerde wenkbrauwen. Vergelijkbaar met de microblading-techniek.
De BLX Brow Lamination is ideaal voor de onderstaande problemen en klantwensen:
assymetrisch groeiende wenkbrauwen
stugge en onbehandelbare wenkbrauwen
wenkbrauwen waarvan de haren in de verkeerde richting groeien
zogenaamde 'kroes-wenkbrauwen'
BLX Brow Lamination creëert een geheel open blik
het effect van BLX Brow Lamination geeft klanten de Cara Delevigne- en de Amandea Khamkaew-look

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot professionals die actief zijn in de sector (Browstylistes, schoonheidsspecialistes, kappers, etc.).

Voorkennis
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
De BKX Brow Lamination Fix-behandeling duurt in een salon gemiddeld 30 tot 55minuten, afhankelijk van jouw eigen ervaring. Het is een luxe brow behandeling,
waarvan de klant maar lie st 6 tot 8 weken plezier hee ; je hoe de behandeling bijna nooit binnen de 6 weken te herhalen. De behandeling is inclusief het kleuren van
de wenkbrauwen met reguliere wenkbrauwverf; het aanbrengen van Henna is pas mogelijk na 48uur.

PROGRAMMA
Tijdens deze opleiding wordt je klaargestoomd om de BLX Brow Lamination behandeling onder de knie te krijgen.
Elke deelnemer voorziet een eigen model om op te werken tijdens de opleiding.

PRAKTISCH
1 sessie op 24/02/2022 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf donderdag 24/02/2022
Datum
donderdag 24/02/2022

Startuur
18:30

Einduur
22:00

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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Grondstoffen
De grondstoffen ter waarde van 175 euro zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Starterskit BXL:
Basis pakket Lash Extend
Henna Couture tea tree cleanser
Guil D'or (licht- en donkerbruin, zwart)
Developer
Kyvora eyelash en Eyebrow tinting kit

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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