C ATÁLOGO 2019 - FORMAÇÃO

EDUCATION
A extensão de Pestanas é um serviço que tem tido um enorme crescimento na indústria da Beleza,
o que faz com que cada vez mais as clientes reconheçam e procurem qualidade do material e no
serviço prestado. Aqui terás toda a informação que precisas para te iniciares nesta profissão, ou
para dares continuidade à tua formação e evolução como LASH Artist.
A beLASHpro oferece vários níveis de formação, para que possas crescer connosco e
acompanhar o desenvolvimento deste mercado.
Nível 1
beLASHpro Artist

Nível 2
Advencend beLASHpro

Nível 3
Master beLASHpro

CLASSIC LASH 1:1

VOLUME LASH 2D-5D

MEGA VOLUME 5D+

Todas as beLASHpro Artists, após conclusão do curso têm 15% de desconto nas caixinhas de
Pestanas beLASHpro, 10% de desconto em futuras formações e/ou Master Classes da Marca,
presença com nome e contactos no nosso website para que a cliente possa entrar em contato e
agendar diretamente.

VOLUME LASH
Nível 2 – Advanced beLASHpro
Vol ume Lash Certification
– És pro na técnica clássica e queres aprender a técnica “Volume denso mas natural”?
– És uma profissional dedicada, que se preocupa acima de tudo com a saúde da pestana natural?
– És uma beLASHpro Artist e estás pronta para dar o próximo passo e aprender o Volume?
Duração

Curso com duração de 2 dias.

Curso I nclui:
• Kit (Material necessário para a realização de extensão de pestanas)*
• Diploma
• Divulgação de nome e contactos no nosso site para futuro agendamento de marcações.
* O Kit incluído permite o rápido retorno do investimento e rentabilização futura.
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Princípios básicos de higiene, limpeza e preparação da estação de trabalho;
Irritações vs Alergias
Tipos de Pestanas
Espessuras, curvaturas e tamanhos das pestanas;
Diferentes estilos/designs de formatos de extensão de pestanas para os vários tipos de
olhos/rosto;
Mapeamento de Pestanas;
Técnica avançada de design e estilismo, tendo em conta o peso exercido na pestana natural;
Manutenções e After Care;
Técnica de remoção de pestanas
Reconstruir falhas e danos na pestana natural;
Técnica beLASHpro de aplicação de pestanas (Direção, harmonia e consistência);
Prática de volume em mesa;
Prática Volume em modelo real
Gestão de agendas e horários de marcações;
Ângulos Fotográficos e Redes Sociais;
Marketing e Preços

O curso VOLUM E LASH tem o v alor d e 850€ (30% no ato d e
reserv a e os restantes 70% até ao di a d o curso).

CONTACTOS
formacao.belashpro@gmail.com
@belashpro
www.facebook.com/belashpro/

O melhor para as melhores!

