Welkom bij Chiara Studios Academy! Hierbij introduceren wij de opleiding Beginner Eyelash Stylist
Course.
Een startende wimperstylist begint altijd met de “one by one” techniek. Dit houdt in dat er 1
wimperextension op 1 natuurlijke wimper wordt gebracht. De behandeling Wimperextensions
bestaat al een tijd, maar het is nog steeds een hele populaire behandeling tussen klanten van
verschillende leeftijd.
Wil je een nieuwe skill ontwikkelen? een nieuwe hobby ontdekken? of een business starten? Chiara
Studios Academy is the place to be om van alle ins en outs van het vak en de industrie te leren!
De opleiding bestaat uit 2 lessen, waarbij je praktisch te werk gaat.

Dagindeling:
Dag 1: 10.00 – 18.00
-Theorie
-Uitleg producten
-Oefenen op mannequinhoofd
-Lunch
-Intake model
-Oefenen op model
-Fotosessie

Dag 2: 10.00 – 15.00
-Evaluatie thuiswerk en vragen
-Theorie refill
-Uitleg producten refill
-Lunch
-Refill behandeling op model, begin tot eind
-Fotosessie
-Certificaat uitreiking

Lesstof:
-Technieken
- Hygiёne
- Producttheorie
- Materiaaltheorie
- Intake bij klant
- Prepping
- Lash mapping
- Lash application
- Aftercare + Fills
-Do’s & don’ts

Business:
- Social Media Marketing voor stylisten
- Content creation + editing
- Klantenwerving + klantenrelaties

Prijs:
De cursus bedraagt €475 excl BTW (21%) , incl starterspakket. Schrijf je in met een parter en willen
jullie tegelijkertijd les volgen? Dan bedraagt de cursus €375 excl BTW (21%) Staterspakket is goed
voor ongeveer 30 behandelingen. De cursus wordt gegeven in groepen van maximaal 4 deelnemers.
Lunch wordt door ons verzorgd.
Vóór het start van de cursus vragen wij een aanbetaling van €150. De aanbetaling is niet
restitueerbaar. De rest dient voldaan te worden de dag van de cursus. Betaling in 2 termijnen
mogelijk.
Aan het einde van de cursus wordt de deelnemer voorzien van een certificaat waarmee deelnemer
meteen aan de slag kan als wimper stylist.
Wil je je aanmelden of heb je vragen? Mail naar choijerbeauty@gmail.com

