#210576

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

LIPPIGMENTATIE
NIEUWE SEMI-PERMANENTE MACHINALE MAKE-UPTECHNIEK!

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Lippigmentatie is een nieuwe semi-permanente make-uptechniek waarbij gewerkt wordt met een machinale nano-naald. De semi-permanente make-up wordt
oppervlakkig onder de huid gebracht.
Deze behandeling is bedoeld om een lippensti eﬀect te creëeren waarbij de lippen optisch voller ogen. Dit kan zowel fel gekleurd worden als zeer natuurlijk en werkt
ook corrigerend. Deze behandeling blijft 2 tot 5 jaar, de duurtijd hangt af van persoon tot persoon.
Voordelen van lippigmentatie:
geschikt voor alle lipvormen
natuurlijk resultaat
frisse uitstraling
tijdsbesparing in de ochtend

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

Voorkennis
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
Modellen
Je voorziet zelf modellen vanaf de 3de sessie.
3de en 4de sessie: Modellen met natuurlijke lippen.
Aandachtspunte : model gebruikt geen medicijnen, geen zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, geen modellen met fillers, geen modellen met
eczeem, acné, psoriasis, allergieën, diabetes, schildklierklachten.
Materiaal
Je ontvangt op de eerste lesdag jouw starterspakket, daarnaast breng je onderstaande materialen mee tijdens de opleiding:
digitale PMU-machine
watjes
ontsmettingsalcohol 90% en bepanthol crème
grote en kleine handdoek
gekleurde draad
handschoenen nitril
potje als afvalemmertje
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.
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Op het vlak van hygiëne worden deze schoonheidsspecialistes op gelijke voet behandeld als de tatoeëerders. Het volgen van de opleiding hygiëneprocedures is
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
Sessie 3 en 4: oefenen op model
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