Curs Stilizare Sprâncene – deluxe
organizat în Râmnicu Vâlcea

Începand cu 17 August, se va organiza o nouã sesiune a cursului de Pensat Profesional
(pensat, tuns, vopsit, realizat forma ideală) ce include şi curs stilizare sprâncene
prin metoda HENNA SPA , curs susţinut în cadrul firmei Profesional New Consult, ce se

adreseazã tuturor celor ce doresc sã înveţe tehnicile profesionale de lucru pentru a
practica aceastã activitate în saloanele profesionale dar şi celor care, doresc sã îşi
însuşeascã tehnica autopensatului, stilizându-şi astfel sprâncenele şi evitând
costurile suplimentare. Costul cursului este atractiv şi existã posibilitatea de a fi
achitat în rate, face ca acest curs sã fie unul de interes pentru piaţa de beauty din
Rm.Valcea.
Câteva dintre temele ce vor fi abordate în cadrul cursului sunt:
• tehnica realizãrii unor forme ideale ţinând cont de geometria feţei;
• cunoaşterea celor mai noi tendinţe în materia pensatului şi stilizatului
sprâncenelor;
• cunoaşterea intrumentarului de lucru şi folosirea corectã a acestuia;
• vopsirea corectã a sprâncenelor; armonizarea dorinţei clientului cu forma corectã de
sprâncene;
• tips&tricks; soluţii pentru îndreptarea sprâncenelor compromise; tehnica
autopensatului.
Formatori cu experienţã îndelungatã ce au format de-a lungul anilor sute de cursaţi
condiţii de studiu excelente şi materialele profesionale folosite în cadrul cursului
sunt motive suficiente pentru a participa la acest curs ce pune accent în proporţie de
90% pe elementele de practicã, atât de necesare în practicarea cu succes a acestei
activitãţi.
Cursul de Pensat Profesional, demareazã în perioada urmãtoare iar dacã veţi dori sã îl
parcurgeţi nu uitaţi sã vã adresaţi centrului de studii Profesional New Consult la
telefoanele 0765.708.877, 0784.333.777,0784.045.025, de asemenea puteţi remite un
email la adresa : valcea@profesionalnewconsult.ro, sau la sediul firmei din: Calea lui
Traian, zona nord (Complex), deasupra Bancii Raiffeisen, etajul 1, cam 5.
Alte cursuri organizate de Profesional New Consult în perioada urmãtoare sunt:
Curs Machiaj
Curs Coafor
Curs Stilist Unghii

