ACADEMIA XTREME LASHES
- Curs de recalificare Xtreme Lashes vă oferă cele mai favorabile oferte de întreţinere a frumuseţii. Nu rataţi avantajele şi posibilităţile oferite de o piaţă în curs de dezvoltare, introduceţi un brand de lux în salonul
dumneavoastră cu ajutorul liderului pieţei! Xtreme Lashes vă oferă un concept bine gândit şi
produse de cea mai înaltă calitate.

Ofertă specială de preţ Curs de Recalificare*
*Înscrierile se acceptă doar pe baza unei dovezi a participării la un alt curs de extensii de
gene!
Pentru a putea alege cea mai potrivită variantă pentru dumneavoastră, vă oferim 2 tipuri de
cursuri de recalificare:

1.Cursul de Recalificare de 2 zile cu Mini Kit la doar
1600 RON ( curs 1000 RON + Mini Kit 600 RON )
Preţul include 2 zile de curs, MINI kitul, examenul şi concepţia Xtreme Lashes.

Prima zi
09:00 – 12:00: Partea teoretică
12:00 – 13:00: Exersare pe păpușă
13:00 – 14:00: Pauză de masă
14:00 – 16:30: Partea practică: Exersare Grup I
16:30 – 19:00: Partea practică: Exersare Grup II

A doua zi
09:00 - 12:00: Partea teoretică
12:00 – 12:30: Pauză de masă
12:30 – 15:30: Partea practică: Exersare Grup I
15:30 – 16:00: Pauză de masă
16:00 – 19:00: Partea practică: Exersare Grup II

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. Pe model va aplica colega ei de la curs.

MINI Kit– pachet special participanţilor la Cursul de Recalificare
CONŢINUT:
• 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 X40 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.

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

În urma acestui curs:
- Aveţi posibilitatea de a obţine Diploma de Stilist de gene Xtreme Lashes
- Aveţi posibilitatea să ajungeţi pe site-ul www.xtremelashes.ro ca și Stilist Certificat Xtreme
Lashes recomandat
- Aveţi posibilitatea de a beneficia de reducerile exclusive stiliștilor cu diplomă Xtreme Lashes
- Vă puteţi înscrie la un curs avansat Xtreme Lashes
- Aveţi dreptul de a vă promova cu brand-ul Xtreme Lashes

2.

Cursul de Recalificare Rapid la doar 400 RON

• Acest curs este dedicat profesioniștilor experimentaţi din domeniu, astfel pentru a vă putea
înscrie, trebuie să ne trimiteţi 3 lucrări pe adresa de e-mail info@xtremelashes.ro.

Lucrările vor fi evaluate de către trainerii Xtreme Lashes și trebuie să corespundă unor standarde de calitate mai înaltă.
• Durată: 2 h 30 min
• La curs trebuie să veniţi cu model.
• Produsele folosite în cadrul acestui mini curs sunt asigurate de către Xtreme Lashes.

ÎN URMA ACESTUI CURS:
- Aveţi posibilitatea de a alege un curs avansat 2-3D
- Aveţi posibilitatea să achiziţionaţi produse de aplicare (inclusiv adezivul hipoalergenic
FlexFusion) și îngrijire Xtreme Lashes

Pentru a deveni stilist certificat Xtreme Lashes și pentru a vă putea promova cu brand-ul Xtreme Lashes, vă recomandăm să alegeţi prima variantă.

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

