TRAININGSOVERZICHT HUID
2E HALFJAAR 2019

INFO HUID DAG door Erica Tijssen en Eveline v/d Meijden
Alle huidverzorgingsproducten staan centraal. Verkoop technische aspecten en toepassingen van alle
huidverzorgende artikelen in de salon komen aan bod. Handige tips voor de dagelijkse praktijk.
Een dag voor starters, belangstellenden, junioren, stagiaires of als opfris dag voor iedereen die alles weer eens
wil horen, zien en voelen.
Prijs:

GRATIS

Max.: 20 personen

Data:

Donderdag 26 september 2019
Dinsdag 3 december 2019

Waardenburg
Waardenburg

10.00 – 16.00 uur
10.00 – 16.00 uur

JAPANSE GEZICHTSMASSAGE door Erica Tijssen
Deze massage is gebaseerd op Japanse filosofieën, met gebruik van diepe, ondiepe, snelle en langzame
technieken. Maar ook met gebruik van strijk en streel technieken en een intensieve meridiaan (energiebaan)
behandeling. Een zeer liftende, doch ontspannende massage op nek en schouder, gelaat en hoofd.
Een model is niet nodig. Er wordt op elkaar gewerkt.

Prijs:

€ 135,-- excl. B.T.W.

Max.: 8 personen

Data:

Dinsdag 29 oktober 2019

Waardenburg 10.00 – 16.00 uur

HAWAIIAN RETREAT MASSAGE door Erica Tijssen
Deze zeer dynamische massage vindt zijn roots in de Hawaiiaanse Lomi Lomi massage of wel “flying dance”. Een
sierlijke massage van nek, schouders, decolleté, gelaat, hoofd én armen, is een totaal vernieuwende kijk op
massage met zijn lange, vloeiende grepen. Er wordt gebruik gemaakt van de hele onderarmen die diep onder de
cliënt gebracht zullen worden. De armen zullen in deze massage in een biomechanische vlucht worden
meegenomen. Een regelrechte eyeopener als je de cliënt echt iets anders wilt laten ervaren. Een model is niet
nodig. Er wordt op elkaar gewerkt.

Prijs:

€ 135,-- excl. B.T.W.

Max.: 8 personen

Data:

Dinsdag 8 oktober 2019

Waardenburg 10.00 – 16.00 uur

TRAININGSOVERZICHT HUID
2E HALFJAAR 2019

BINDWEEFSEL MASSAGE TECHNIEKEN door Erica Tijssen
Massage gericht op de diepere huidlagen van het gelaat. Een liftende en conditie verbeterende massage met
blijvend resultaat. Nieuwe rustgevende en stimulerende technieken, die als complete routine kan worden
gebruikt of in bestaande massages kunnen worden toegepast. Deze massage bewijst dat bindweefselmassage
niet pijnlijk hoeft te zijn maar juist ontspannend werkt. Een model is niet nodig. Er wordt op elkaar gewerkt.

Prijs:

€ 135,-- excl. BTW

Max.: 8 personen

Data:

Dinsdag 1 oktober 2019

Waardenburg 10.00 – 16.00 uur

NAJAARSBEHANDELING door Kim v/d Drift
In 3 uur tijd maak je kennis met de Alcina najaarsbehandeling. Voor deze training is het niet nodig een model
mee te nemen, je gaat deze behandeling namelijk zowel zelf ervaren als geven. In de behandeling worden
bijzondere combinaties gemaakt en een nieuw product opgenomen! Gebruik deze training om jezelf en je
klanten een nieuwe impuls te geven.
Prijs:

€ 50,-- excl. B.T.W.

Max.: 8 personen

Data:

Maandag 23 september 2019

Waardenburg

Ochtend 9.30 – 12.30 uur

INSCHOLING DECORATIEF & TOUCH UPS door Kim v/d Drift
Deze training geeft je de gelegenheid om je productkennis op het gebied van make-up optimaal te houden. Wat
heeft Alcina precies in het basisassortiment? Welk product gebruik ik voor wie? Na de uitleg ga je aan de slag
met Touch-ups, snelle make-up technieken die je makkelijk toe kunt passen op je klanten. Gegarandeerd omzet-,
service en plezier verhogend! Een model is niet nodig. Er wordt op elkaar gewerkt.

Prijs:

€ 29,50 excl. B.T.W.

Max.: 12 personen

Data:

Maandag 23 september 2019

Waardenburg

Middag 13.30 – 16.30 uur
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HAIRCARE KNOW HOW + ADVIES door Petra Sonneveld
Wanneer je als kapper/ondernemer nieuwe medewerkers hebt, dan is het zaak dat ze de producten zo snel
mogelijk leren kennen en kunnen gebruiken. Door de indeling van deze cursus is het ook een leerzame dag voor
iedereen die weer een opfrisser nodig heeft. Er wordt aandacht besteed aan de specifieke eigenschappen van de
producten in het ALCINA assortiment. Wij bieden compacte kennis over onze haarverzorging en
stylingsproducten. We gaan dieper in op het adviseren over de producten aan onze klanten. Al met al een
nuttige dag voor iedereen.
Prijs:

€ 49,-- excl. B.T.W.

Max.: 20 personen

Data:

Maandag 9 september 2019

Waardenburg 10.00 – 16.00 uur

COLOR ELEMENTS door Walter Postma & Marjan Veenstra
Vergroot je productkennis van de diverse kleurmogelijkheden binnen Alcina. Na deze training ben je in staat om
vol zelfvertrouwen het juiste product te kiezen om het gewenste resultaat te verkrijgen. Het bepalen van het
uitgangspunt (haar- en hoofdhuiddiagnose) speelt hierbij een sleutelrol. Color Elements is een trainingsdag
waarbij de ochtend gebruikt wordt voor theorie en deze opgedane kennis in de middag in de praktijk gebracht
wordt op een zelf meegebracht model.

Prijs:

€ 95,-- excl. B.T.W.

Max.: 12 personen met model

Data:

Maandag 16 september 2019

Waardenburg 10.00 – 16.30 uur

COLOR EXPERTS door Barry Loos & Petra Sonneveld
Onderscheid jezelf als expert! De Alcina Color Expert biedt een innovatief leerconcept en een uitgebreid
overzicht van de haarkleuringen.
Geavanceerde kleurtechnieken en zaken als dekkracht, her pigmentatie, egalisatie en mixen zijn onderwerpen
die je als kapper onderscheiden van de massa. Color Expert biedt je deze tools. Color Expert gaat ook verder in
op diverse onderwerpen besproken tijdens Color Elements. De ochtend bestaat uit theorie, ‘s middags ga je aan
de slag op een zelf meegebracht model.
Op deze kleurreis word je uitgedaagd en geïnspireerd om je creativiteit en daarmee ook je kleuromzet te laten
groeien.
Basis kennis ALCINA Color Elements is vereist.
Prijs:

€ 125,-- excl. B.T.W.

Max.: 12 personen met model

Data:

Maandag 4 november 2019

Waardenburg 10.00 – 16.30 uur
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COLOR MELTING door Barry Loos
De kleurtrend die klanten willen! Heidi Klum, Julia Roberts of Farina Opoku (@novalenalove) dragen het!
De haarkleur trend COLOR MELTING.
Alle wetenswaardigheden over Face-framing, Natural Lights, Zig-Zag (balayage) en kleurlagen.
Herstellen van natuurlijke en zachte kleur overgangen. Verbinden en combineren van de verschillende
technieken.
Geen model nodig. Er wordt gewerkt op oefenkoppen.

Prijs:

€ 195,-- excl. B.T.W.

Max.: 12 personen

Data:

Maandag 7 oktober 2019

Waardenburg 10.00 – 16.30 uur

