Curs Dermopigmentare, acreditat

În Râmnicu Vâlcea va demara în perioada urmãtoare cursul de Dermopigmentare
(http://www.profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/cursuri-de-infrumusetare/cursmachiaj-semipermanent), tatuaj semipermanent al ochilor, sprâncenelor, buzelor, curs
susţinut de formatori cu experienţã ȋn domeniu, ce vor parcurge împreunã cu
participanţii la curs cele mai noi tehnici în dermopigmentare, respectiv tehnica fir
cu fir, 2D, 3D, tehnica efect pudrat. IMPORTANT !!! Cursul este acreditat şi

recunoscut de organismele acreditate, diplomele fiind recunoscute la nivel naţional şi
internaţional, Profesional New Consult fiind una dintre primele firme din ţarã ce
oferã cursul acreditat în aceastã materie.
Urmând cursul de Dermopigmentare, Tatuaj Cosmetic
(http://www.profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/cursuri-de-infrumusetare/cursmachiaj-semipermanent), veţi deprinde tehnica microblading-ului, a pigmentãrii şi
repigmentãrii cosmetice a buzelor, ochilor şi sprâncenelor, desigur, aceste tehnici
fiind perfecţionate la curs sub îndrumarea formatorului specialist în domeniu, de
asemenea vã veţi însuşi cele mai noi şi moderne tehnici de lucru cum ar fi cea
microblading.
Participând şi absolvind cursul de Dermopigmentare
(http://www.profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/cursuri-de-infrumusetare/cursmachiaj-semipermanent), veţi cunoaşte o activitate extrem de solicitatã pe piaţa
muncii din România şi nu numai, acest tip de serviciu fiind foarte solicitat ȋn
saloanele din strãinãtate unde specialiştii sunt foarte puţini. De asemenea,
participând la cursul organizat de Profesional New Consult veţi primi sfaturi utile
privind aparatele de tatuat cosmetic, cele mai eficiente, tipurile de ace, ȋn funcţie
de zona de acoperiere, tipuri de machiaje, cum ar fi cel fir cu fir, extrem de
solicitat.
Pentru detalii despre cursul de Dermopigmentare
(http://www.profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/cursuri-de-infrumusetare/cursmachiaj-semipermanent) vã puteţi adresa centrului de studii Profesional New Consult –
Vâlcea situat în Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, complex Nord, deasupra băncii
Raiffaisen, etaj 1, camera 5 sau la telefon 0765.708.877
email: valcea@profesionalnewconsult.ro
web : www.profesionalnewconsult.ro
Alte cursuri de ȋnfrumuseţare organizate de Profesional New Consult ȋn perioada
urmãtoare sunt :
Curs Stilist Unghii, (
http://www.profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/cursuri-de-infrumusetare/stilis
t-unghii )
Curs Machiaj, MakeUp, (
http://www.profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/cursuri-de-infrumusetare/curs-m
achiaj )
Curs Tehnician Maseur, (
http://www.profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/cursuri-de-infrumusetare/curs-m
asaj )

Curs Coafor, (
http://www.profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/cursuri-de-infrumusetare/curs-c
oafor )
Curs Pensat Profesional, (
http://www.profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/cursuri-de-infrumusetare/curs-p
ensat-profesional)
Curs Frizer, (
http://www.profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/cursuri-de-infrumusetare/curs-f
rizer )

