CURS DE BAZĂ – PRIVAT
ACADEMIA XTREME LASHES
Cursul de bază PRIVAT Xtreme Lashes oferă avantaje mari celor care doresc să ofere serviciul extensiilor de gene urgent și la un nivel înalt: o mai mare aprofundare a tehnicii, mai
mare încredere în sine.
Data cursului privat se stabilește împreună cu participantul, iar în cadrul cursului trainerul
se va ocupa doar de participant.

1. CURS INTENSIV DE 2 ZILE + EXAMEN:
La crearea cursului profesional Xtreme Lashes am urmărit două scopuri: pe de o parte am pus
mare accent pe cunoaşterea teoriei şi pe styling, pe de altă parte pe training personal şi practică.
Armonizarea acestora asigură, ca produsele excelente Xtreme Lashes să fie aplicate de stilişti
instruiţi la cel mai mare nivel, prin urmare să rezulte gene frumoase, naturale, durabile.

Prima zi
• Cunoştinţe de bază privind extensiile de gene
• Tehnica corectă de aplicare
• Design-ul de bază
• Prezentarea produselor de aplicare
• Practică pe păpuşă
• Exersare pe model

A doua zi
• Informaţii generale despre ochi
• Sistemul de minimalizare a iritaţie
• Îndepărtarea extensiilor de gene
• Tehnici de marketing
• Prezentarea produselor de revânzare
• Design şi corectarea micilor imperfeţiuni în funcţie de forma ochilor
• Exersare pe model

Cursantul trebuie să vină cu model la orele de practică, stabilite în prealabil.

PRODUSELE DE APLICARE ÎN CELE DOUĂ ZILE DE CURS SUNT INCLUSE ÎN PREŢ!

2. Pachet începător de extensii de gene – KIT
Mai multe produse, mai multe posibilităţi de individualizare a genelor! Kit-ul conţine toate produsele necesare pentru a începe un serviciu de calitate!

Conţinut:
PRODUSE DE APLICARE:
• 1 – Adeziv FlexFusion® (5ml)
• 1 – Degresant de gene Primer (5ml)
• 1 – Dizolvant de adeziv Remover (10ml)
• 1 – Demachiant Eye Makeup Remover and Facial Cleanser (120 ml)
• 1 – Pensetă dreaptă XL Signature S1-S (12cm)
• 1 – Pensetă curbată XL Signature S2-S (14cm)
• 4 – Tăviţă de adeziv
• 1 – Ventilator de gene
• 1 – 1/2” Bandă adeziv de hârtie
• 1 – 1/2” Bandă adezivă transparentă
• 6 – Benzi cu gel hidratant
• 8 – Benzi cu silicon
• 4 – Lash Palette - Paletă pentru gene
• 20 – Autocolant Grid pentru gene
• 100 – Beţişoare microfibre albe
• 100 – Aplicatoare Q-tip
• 20 – Şerveţele cu alcool
• 10 – Periuţe de gene de unică folosinţă
• 40 – Bureţi cosmetici

GENE:
Mink BOLD – gene pe bandă
* 1 – X50 Faux BOLD Lash Tray 0,2 mm – MULTI-LENGTH (4200 fire)
* 1 – X40 Faux BOLD Lash Tray 0.15 mm – MULTI-LENGTH(4200 fire)
* 1 – X40 Faux BOLD Lash Tray 11*0.15 mm – (4200 fire)
* 1 – X40 Faux BOLD Lash Tray 12*0.15 mm – (4200 fire)

Genele MULTI-LENGHT, sunt gene pe bandă de lungimi asortate între 8-14 mm care se folosesc
în cantităţi diferite în funcţie de design.

MATERIALE DE MARKETING:
• 1 – Caiet de lucru
• 15 – Pliante pentru clienţi Xtreme Lashes
• 1 – Fişă de consultaţie
Rezervăm dreptul de a schimba conţinutul kit-ului.

3. Lucrare de examen
Diploma Xtreme Lashes nu se acordă după finalizarea cursului Xtreme Lashes. Pentru obţinerea
acesteia, va trebui să ne trimiţi prin mail 3 lucrări de diplomă realizate conform cerinţelor
Xtreme Lashes.
După obţinerea diplomei, ajungi automat pe site-ul Xtreme Lashes, unde sunt postaţi stiliştii din
întreaga ţară.

Alege acum cursul PRIVAT de bază al Academiei
Xtreme la preţul de 5000 RON!
Preţul include cursul, kitul, produsele folosite în cadrul cursului, examenul şi concepţia Xtreme
Lashes.
Cursul şi kit-ul pot fi achiziţionate doar împreună.
Aşteptăm înscrierea! Fiţi şi Dumneavoastră reprezentantul calităţii şi membru al grupului conducător de extensii de gene!
Pentru mai multe informaţii:
Tel: 0720-896-892
E-mail: info@xtremelashes.ro

