#220035

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

SUGAR WAXING: GEVOELIGE ZONES (ADVANCED)

€ 199,65 incl. BTW

SPECIALISEER JEZELF IN HET ONTHAREN VAN GEVOELIGE EN INTIEME ZONES MET SUIKERWAX.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Suikerontharing is een meerwaarde voor elk instituut dat voor kwaliteit en innovatie kiest. Suikerontharing biedt een natuurlijk en zacht alternatief voor de
klassieke ontharing met hars. Het ontharen met suiker of 'sugarwaxing' vereist een specifieke werkwijze. In deze opleiding bieden we je de handvaten voor het werken
met suikerontharing, zodat u deze behandeling nadien op een correcte wijze kunt implementeren in het salon.
De opleidingen Sugarwaxing zijn opgedeeld in 2 niveaus:
Body (basis)
Gevoelige zones (advanced)

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Schoonheidsspecialisten
Professionals binnen de sector beauty en wellness

Voorkennis
Omwille van de moeilijkheidsgraad van het werken met suiker, moet je al ervaring hebben opgebouw voordat je de opleiding 'Gevoelige zones' start.

Toelatingsvoorwaarden
Je hebt bij syntra al de opleiding 'Sugar waxing: body' gevolgd of je hebt in een ander opleidingsinstituut een opleiding sugar waxing gevolgd.

Bijkomende info
Voorzien en mee te brengen door de cursist:
Vrouwelijk model met:
Beharing in het gelaat alsook ter hoogte van de bikinistreek
De beharing is minstens een rijstkorrel lang
Neemt geen roaccuntane, bloedverdunners of cortisonen
Wax heater
2 badhanddoeken
Hoeslagen 1 pers.
Nitril handschoenen
Tissues
Watten
Pincet
Gastendoekje

Methodologie
Om een goede begeleiding te garanderen werken we in een kleine groep van maximum 6 personen.
Je gaat direct met jouw model aan de slag zodat je voluit kunt trainen onder begeleiding van onze gediplomeerde schoonheidsspecialiste.

PROGRAMMA
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De opleiding spitst zich toe op het ontharen van:
Wenkbrauwen
Bovenlip
Andere zones in het gelaat (kaak, oor, …)
Bikinilijn en Brazilian wax
Bilnaad

PRAKTISCH
1 sessie op 15/05/2023 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf maandag 15/05/2023

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8200 Brugge
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Grondstoffen
In het inschrijvingsgeld is een pakket ter waarde van 95 euro inbegrepen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Kortrijk vanaf donderdag 08/12/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8500 Kortrijk
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Grondstoffen
In het inschrijvingsgeld is een pakket ter waarde van 95 euro inbegrepen.
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