CURS DE MAISTRU STILIST
ÎN VOLUMATION
Ridică-te la un alt nivel Xtreme Lashes, perfecţionează-te pentru a fi cea mai bună.
„Angajamentul faţă de continua perfecţionare este cheia atingerii propriului potenţial şi a
succesului.” Xtreme Lashes este recunoscută pentru tehnicile și produsele inovatoare, dorim
ca stiliștii noștri să fie în pas cu toate noutăţiile. Vă invităm la cursul de Volumation, unde vă
prezentăm cea mai nouă tehnică din domeniu. Condiţia pentru înscriere este diploma de bază
Xtreme Lashes, obţinută de minim 6 luni.
Serviciul extensiilor de gene este în dezvoltare continuă, cerinţele sunt din ce în ce mai mari.
Diferitele forme de ochi pot fi „corectate” prin mai multe metode, ochii pot fi scoşi în evidenţă cu doar câteva fire colorate.

LA CURS SE ÎNVAŢĂ:
• Tehnici inovatoare, tehnici avansate, de ex. Tehnica Volumation™, în cadrul căreia se învaţă
cum puteţi aplica 3,4,5,6 extensii pe o geană, fără a deteriora genele naturale
Prima zi

9.00-12.00 Parte teoretică
12.00-13.00 Pauză de masă
13.00-14.30 Exersare pe păpuşă
14.30 – 18.00 Exersare pe model

A doua zi

9.00-11.00 Parte teoretică
11.00-14.00 Exersare pe model

• Design avansat în funcţie de forma ochiilor, curbura şi grosimea genelor
+ 1: posibilitate de exersare si corectare a micilor greşeli
Cursul durează 2 zile, se ţine cu maxim 3 persoane, iar stiliștii trebuie să aducă la partea
practică un model.

Locurile se ocupă în ordinea înscrierilor!
Stiliştii de Volumation au un semn distinctiv pe pagina Xtreme Lashes.
Preţul cursului este de 2000 RON care include:
• curs de 2 zile
• taxa de examen
• caietul de lucru
• STUDENT KIT
• conceptul Xtreme Lashes

Dreptul de schimbare rezervat.

Devino un profesionist adevărat, fii între cei mai buni!

CONŢINUT STUDENT KIT VOLUMATION
1 Buc. – Pensetă ceramică suflată în aur 24k, înclinată procomfort
1 Buc. – Pix xtreme lashes
1 Buc. – Banda adezivă de hârtie
2 Buc. – Gene practică pt. Păpușă
2 Buc. – Lash palette (paletă pentru gene)
1 Buc. – Cutie depozitare pensetă ceramică (174x45x20mm)
1 Buc. – Oglindă compact
2 Buc. – Pahare plastice medicinale
2 Perechi – benzi cu gel antirid – lint free
2 Perechi – benzi cu gel hidratant
8 Buc. – Aplicator q-tip
10 Buc – beţișoare microfibre albe
4 Buc. – Mascara de unică folosinţă
10 Buc – bureţei cosmetici
1 Set – șerveţel cu alcool
20 Buc. – Aplicator flex tip
3 Buc. – Grid autocolant pt. Gene
1 Buc. – Cutie student kit
1 Buc. – Tăviţă de adeziv (special pt. Technica volume)
1 Cutie – gene pe bandă bold x35 black .07 6-8 Mm multi
1 Cutie – gene pe bandă bold x40 black .05 8-14 Mm multi

Pensetă Ceramică suflată cu aur 24K
Xtreme Lashes

