ACADEMIA XTREME LASHES
- Curs de recalificare Interesul pentru înfrumuseţare s-a extins, ca urmare a conştientizării importanţei esteticii.
Xtreme Lashes vă oferă cele mai favorabile oferte de întreţinere a frumuseţii. Nu rataţi avantajele şi posibilităţile oferite de o piaţă nouă, în curs de dezvoltare, introduceţi serviciul viitorului în salonul dumneavoastră cu ajutorul liderului pieţei! Xtreme Lashes vă oferă un concept
bine gândit, curs profesional intensiv de 2 sau 3 zile şi produse de cea mai înaltă calitate.
Înscrierile se acceptă doar pe baza unei dovezi a participării la un alt curs de extensii de gene!

Curs intensiv de 2 zile (16 ore) sau 3 zile (21 ore) + examen:
În dorinţa de a satisface cerinţele tuturor, Xtreme Lashes prezintă cursul intensiv de 2 sau 3 zile
+ examen. Cursul de recalificare este identic cu cel de bază și cuprinde 2 sau 3 zile de teorie şi
practică, care aduce un plus de beneficii: mai mare aprofundare a tehnicii, mai mare încredere
în sine şi răspunsuri la eventualele întrebări.
La crearea cursului profesional Xtreme Lashes am urmărit două scopuri: pe de o parte am pusmare 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.
Cursantele care aleg Cursul de Recalificare pot alege să facă 2 sau 3 zile de curs. Oferta de preţ
o găsiţi mai jos.

Prima zi
• Cunoştinţe de bază privind extensiile de gene
• Tehnica corectă de aplicare
• Design-ul de bază
• Prezentarea produselor de aplicare
• Practică pe păpuşă
• Cursanţii exersează între ei

A doua zi
• Informaţii generale despre ochi
• Sistemul de minimalizare a iritaţie
• Îndepărtarea extensiilor de gene
• Tehnici de marketing
• Prezentarea produselor de revânzare
• Cursanţii exersează între ei

A treia zi
• Recapitulare, întrebări
• Design şi corectarea micilor imperfeţiuni în funcţie de forma ochilor
• Cursanţii exersează între ei

Participanţii vor practica aplicarea genelor prima dată pe păpuşă, pe urmă vor exersa în pereche,
unul pe celălalt. Astfel, pe lângă însuşirea tehnicilor de aplicare vor putea experimenta pe propria piele ceea ce vor oferi clienţilor.
În cazul în care cursanta nu doreşte sau nu este posibil (ex. are gene false) să i se aplice gene,
trebuie să vină cu model, deoarece o altă cursantă nu va avea pe cine să exerseze. Pe model va
aplica colega ei de la curs!
În cadrul cursului asigurăm materialele pentru exersare.

Lucrare de examen
Diploma Xtreme Lashes nu se acordă după finalizarea cursului Xtreme Lashes. Pentru obţinerea
acesteia, va trebui să ne trimiteţi prin mail 3 lucrări de diplomă realizate conform cerinţelor
Xtreme Lashes, sau să vă prezentaţi personal cu un model realizat de dvs. la una dintre zilele
de examen.
După obţinerea diplomei, ajungeţi automat pe site-ul Xtreme Lashes, unde sunt postaţi stiliştii
din întreaga ţară.

Ofertă specială de preţ Curs de Recalificare
1. Alegeţi cursul de Recalificare de 2 zile cu Mini Kit la doar
1700 RON (Kit 700 RON + Curs 1000 Ron)
Preţul include 2 zile de curs, MINI kitul, examenul şi concepţia Xtreme Lashes.

MINI Kit – pachet special participanţilor la Cursul de Recalificare
Conţinut:
PRODUSE DE APLICARE:
• 1 Adeziv FlexFusion® (5ml)
• 1 Degresant de gene Primer (10ml)
• 1 Demachiant Eye Makeup Remover and Facial Cleanser (120 ml)
• 4 Tăviţă de adeziv
• 1×40 Faux Mink BOLD Lash Tray Thick MULTI-LENGTH(4100 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)

• 1 Caiet de lucru
• 1 Fişă de consultaţie
Rezervăm dreptul de a schimba conţinutul kit-ului.

În cazul în care doriţi să participaţi la cea de a treia zi de curs se adaugă la preţul iniţial
500 RON, totalul fiind 2200 RON. (Kit 700 RON + Curs 1500 RON)

2. Alegeţi cursul de Recalificare de 2 zile cu Kit XL la
doar 2700 RON
(Kit 2200 RON + Curs 500 RON)
Preţul include 2 zile de curs, kit XL, examenul şi concepţia Xtreme Lashes.

PACHET ÎNCEPĂTOR DE EXTENSII DE GENE – KIT XL
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.

ÎN CAZUL ÎN CARE DORIŢI SĂ PARTICIPAŢI LA CEA DE A TREIA ZI DE CURS SE ADAUGĂ
LA PREŢUL INIŢIAL 500 RON, TOTALUL FIIND 3200 RON. (KIT 2200 RON + CURS 1000
RON)
Cursul şi kit-ul pot fi achiziţionate doar împreună.
Atenţie! Locurile sunt limitate! Rezervările se fac în ordinea primirii fişelor de înscriere!
Aşteptăm înscrierea! Fiţi şi Dumneavoastră reprezentantul calităţii şi membru al grupului
conducător de extensii de gene!
Tel: 0720-896-892
E-mail: info@xtremelashes.ro

