De opleiding
Door jarenlange ervaring en vervolmakingen in het buitenland geven we u een perfecte
opleiding en begeleiding. Opleiding is de belangrijkste stap in het slagen van uw
permanent make-up behandeling.
De opleiding is opgesplitst in theorie en praktijk.
Mensen die permanent make-up niet kennen en graag wat meer informatie over
permanent make-up willen, volgen gratis een info.

De theorie :

in privé €150,00

Tijdens de theoretische opleiding komen alle mogelijke aspecten van de permanent
make-up grondig aan bod.
•

medische fiche en nabehandelingsfiche worden uitgelegd (indicaties en contraindicaties)

•

dermatologie, visagie en kleurenleer

•

pigmenten en productenleer

•

hygïene en sterilisatiemethodes

•

uitleg apparatuur, naalden en bijhorende technieken

De praktijk :
1 workshop in privé (machine € 200,- tap zonder machine € 250,-)
In deze workshop wordt alles geoefend op een mannequinhoofd uit kunststof.
We tekenen de vorm, leren de juiste kleur kiezen en leren het materiaal hanteren.
Zo wordt er uitgebreid geoefend voor we op de praktijkcursus op een model gaan
werken. Na de workshop oefent men nog 1 week op het oefenmateriaal thuis.
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2 De praktijkopleiding (in privé)
Methode:

Machine Tap ( zonder machine)

Wenkbrauwen

2 modellen

€ 350,00

€ 400,00

Eyeliner & kajal

2 modellen

€ 350,00

€ 400,00

Lipcontour

2 modellen

€ 350,00

€ 400,00

Dit gebeurt in 2 dagen telkens op een model die u meebrengt.
•

We starten met het invullen van de klantenfiche en het doornemen van de
naverzorgingsfiche voor de klant.

•

Daarna gebeurt een grondige studie van het gelaat (visagie) om tenslotte de
passende vorm te tekenen en de juiste kleur te kiezen. Dit alles gebeurt steeds in
samenspraak met de klant.

•

Na de voorbereiding van de huid wordt onder de begeleiding van de docente
gepigmenteerd.

Deze praktijkopleidingen gebeuren met privé-begeleiding van professionele docenten
die vanaf de start tot het einde niet van uw zijde wijken.
Enkel op deze manier is het mogelijk om professioneel te starten met permanent makeup.
Tijdens de praktijkdagen staat al ons materiaal ter uwer beschikking.
Zo oordeelt u gemakkelijker over de verscheidenheid in het materiaal om zo tenslotte
een keuze te maken. Bestel uw materiaal nooit vóór u de cursus start.
Alle bedragen zijn excl. BTW.
Voor gevestigde schoonheidsspecialisten in het Brusselse hoofdstedelijke gewest geldt
na aanvraag een terugbetaling
terugbetaling van 50% van het volledige opleidingsbedrag.
Voor werknemers in schoonheidsinstituten en kapsalons is de opleiding geacrediteerd door het
fonds van bestaanszekerheid van de commissie paritair comité 314.
De opleidingsvergoeding bedraagt € 75,- bruto per dag.
Uw vergoeding wordt uitgekeerd op uw rekening 6 weken na de opleiding!
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