Oferta szkolenia indywidualnego
8 metod przedłużania STANDARD
Nazwa kursu

Przedłużanie i zagęszczanie włosów

Liczba godzin

Część teoretyczna/wykład: 6 h
Część praktyczna /ćwiczenia: 10 h
Szkolenie 2 dniowe

Forma zajęć

Wykład, ćwiczenia

Podstawowe cele, jakimi służy
przeprowadzenie kursu

Zapoznanie z teoretycznymi i empirycznymi obszarami wiedzy z zakresu
zagęszczania przedłużania i uzupełniania włosów,
Poznanie najskuteczniejszych metod promocji i marketingu
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Cena

2.900 zł

Przeciwwskazania do wykonania przedłużenia włosów
Materiały, narzędzia i urządzenia stosowane w zabiegu przedłużania
Budowa włosa
Rodzaje włosów stosowanych do przedłużenia
Omówienie wybranych metod przedłużania i zagęszczania włosów:
1. metoda na mikroringi
2. easy loop (pętelki)
3. metoda na tulejki
4. metoda na tulejki termokurczliwe
5. metoda keratynowa
6. metoda wykorzystująca pistolet na wkłady keratynowy
7. hot-pot
8. metoda clip on/off
Pielęgnacja i modelowanie włosów przedłużonych
Ustalenie cennika
Omówienie kroków prawidłowej konsultacji
Utworzenie karty konsultacyjnej
podstawy marketingu i promocji
Pomoc w kompletowaniu sprzętu i materiałów
Przygotowanie stanowiska do przedłużania włosów
Przygotowanie klientki do przedłużania włosów
Przeprowadzenie konsultacji
Wybranie odpowiedniej metody przedłużania włosów
Dobranie gatunku oraz długości włosów
Dobór koloru, mieszanie odcieni w pasemkach
Podział głowy na strefy
Wykonanie właściwego zabiegu przedłużania włosów, zagęszczania
włosów (cała głowa, część, grzywka, bok)
Nadanie kształtu przedłużonym włosom
Stylizacja przedłużonych włosów
Techniki ściągania przedłużanych włosów
Regeneracja pasemek
korekta – ponowne założenie

Do dyspozycji :
- fachowa i wykwalifikowana kadra 2 osoby
- włosy niezbędne do ćwiczeń
- niezbędny sprzęt do przedłużania włosów
- materiały dydaktyczne
- model ćwiczeniowy
- sala szkoleniowa
Szkolenia odbywają się w trybie indywidualnym. Po ukończeniu szkolenia wydawany jest dyplom w języku
polskim oraz angielskim. Uczeń otrzymuje fachowe materiały dydaktyczne.
Nocleg i catering gratis!
PREZENT
ZESTAW STARTOWY:
- 25 pasemek włosów europejskich z końcówką pod ringi
- 25 pasemek włosów europejskich z końcówką keratynową
- profesjonalne cążki
- szydełko zapadką
- ringi/tulejki
- próbnik kolorów
- zgrzewarka
- keratyna
- remover
- szczotka do włosów przedłużanych
Dla grup zorganizowanych rabat do 50 %

Osoby kontaktowe:
Agnieszka Jochymek – 795 508 016 agnieszka.jochymek@hotmail.com www.preferbeauty.pl

PREFER BEAUTY
ul. Herberta Bednorza 49, 40-383 Katowice

