
Tämä kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat oppia uutta ammattia. Aloita oma
projekti "Olen Kesropigmentointi artisti" Maison de Beauty Esthetique Academyn kanssa.
Kestopigmentointi taiteilija on luova ja vaadittava ammatti. On todella ilo tehdä naisista kauniita
ja itsevarmoja. Se on valtava tilaisuus olla yhteydessä maailmanlaajuiseen alaan, kehittämällä
taitojasi kollegoiden kanssa maailmanlaajuisesti. Kestopigmentointi Taiteilija on kauneusalan
Status ja hyvin palkattu ammatti.

Koulutusohjelma
1.
Ensimmäinen päivä.
Johdatus Erikoistumiseen. Mikä on Permanent Makeup (PMU), mitä tarvitaan, mitä jokaisen
tekijän pitäisi tietää.

- Aseptinen, antiseptinen, sterilointi
- PMU: ensimmäisestä menettelystä päivitykseen
- Ristiriitoja PMU:ssa
- Kaikki herpeksestä huulilla
- Ensiapu. Ensiapupakkaukset: anti-shokki, aids-tauti
- Masterin oikeudelliset näkökohdat
- Viestintä psykologian ominaisuudet asiakkaan kanssa
- Meikit. Kasvojen geometria, muodon valinta ihotyypin mukaan
- Värin perusteet. Pigmenttien lajikkeet
- Anestesia: ensisijainen, toissijainen, lajit, koostumukset, oikea valinta
- Hoito PMU:lle. Suositukset asiakkaalle
- Tekniset kysymykset
- Laitteet PMU: tyypit, valmistajat
- Neulakokoonpanot
- Käytetyt tekniikat PMU:ssa.
- Teoria + käytäntö lateksilla
- Menettelyn vaiheet
- Käytäntö. Työskentely pois kaikista lateksin vyöhykkeistä, varren asettaminen
- PMU: n korjaaminen
- Työpaikan järjestäminen.

2.
Toinen päivä.

- Harjoittelu. Kulmakarvat
- Opettajan demo-työ lateksille
- Opiskelijoiden harjoittelu lateksille
- Virheiden analysointi.

- Harjoittelu. Silmienrajaukset
- Opettajan demo-työ lateksille
- Oppilaiden harjoittelu lateksille
- Virheiden analysointi.
-
- Harjoittelu. Huulet
- Opettajan demo-työ lateksille
- Oppilaiden harjoittelu lateksille
- Virheiden analysointi.
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3.
Kolmas päivä.
Käytännön työpäivä:

- Opiskelijan käytännön työ Kulmakarvat (Opettajan opastuksessa ja valvonassa).
- Opiskelijan käytännön työ Silmienrajaukset (Opettajan opastuksessa ja valvonassa).
- Opiskelijan käytännön työ Huulet (Opettajan opastuksessa ja valvonassa).
- Virheiden analysointi.
- Tentti. Teoria (testit) + käytäntö;
- PMU-Masterin palaute töistä;
- Todistusten jako ja juhla

Jaamme kokemuksemme ja tietomme jokaiselle opiskelijalle

3 päivää
Kurssin kesto
3 mallia
Harjoitteluprosessissa harjoitellaan kolmella mallia
All included
Hintaan sisältyy kaikki (lukuun ottamatta laitetta PMU: lle): tarvikkeet, metodinen käsikirja,
työkirja
6 kuukautta
Koulutuksen jälkeen järjestämme ja annamme opiskelijoillemme neuvontaa ja tukea

Tietoja Maison de Beauty Esthetique Academyn
Metodologia
Uskomme, että hyvin muodostettu opetusmenetelmä, lähestymistavat, systemaattisesti toimitettu
tieto auttaa aloittelijoita ja ammattilaisia työskentelemään paremmin ja tuottamaan parempia
tuloksia työstään

Kouluttajat
Kouluttajat ovat perusta, ylpeys ja ihmisiä, joihin luotamme. Jokainen kouluttaja on
ammattimainen ja omaa korkeat standardit, joita kehitämme, jotta voimme ylläpitää korkeaa
laatua kaikissa tehtävissä. He ovat ihmisiä, jotka implisoivat ajatuksemme, periaatteet ja jotka
osaavat opettaa ja jakaa kokemuksiaan paremmin.

Harjoittelu
Teoria on tärkeä, mutta ei mitään ilman käytäntöä. Harjoittelu on meidän perusarvo. Uskomme
alan käytännönläheiseen lähestymistapaan

Maison de Beauty Esthetique Academyssa pyrimme antamaan tulevaisuutta taiteilijan uralle,
uskomme käytäntöön, taiteelliseen näkemykseen ja kykykyyn ennakoida tulosta. Kouluttajamme
ovat ammattilaisia, joilla on tietoa uusista suuntauksista PMU-alalla, uusista tuotteista ja
työskentelytavoista. He myös kouluttautuvat koko ajan muiden Mestareiden ja taiteilijoiden
kanssa parantaakseen ammattitaitoaan.
Emme ole sidoksissa mihinkään PMU-laite tuottajaan ja olemme avoimia tarjoamaan sinulle
vertailla laitteita ja PMU materiaaleja. Pyrimme antamaan aina parhaan näkemyksen ja
suosituksen.
Olemme ahkeria ihmisiä, jotka haluavat tarjota parhaan tuloksen jokaiselle oppilaille. Löydät
akatemiasta paitsi erittäin ammattimaisen, mutta myös viihtyisän ja ystävällisen ilmapiirin.
Tervetuloa opiskelemaan ja yhteiseen joukkoomme Maison de Beauty Esthetique Academyyn.
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