Skin Candy Face it!
Wat leer je deze dag?
Tijdens de Skin Candy Face it! leer je het gehele gelaat te ontharen. We starten in de ochtend met de
theorie van Candying en gaan daarna eerst een paar stroken op de benen of armen oefenen om de
juiste techniek in handen te krijgen. Daarna gaan we door naar het gelaat waarbij wordt geoefend op
de bakkenbaarden, bovenlip, kin en wenkbrauwen. Na deze dag ontvang je een deelcertificaat voor
de Skin Candy ontharing en kun je je inschrijven voor de Salon Finder bij Skin Candy Family
Nederland.
Dagprogramma
9.15 uur
ontvangt
9.30 uur
start theorie
10.30 uur
start praktijk
11.45 uur
pauze
12.15 uur
vervolg praktijk
13.30 uur
einde les

Praktische vragen
Hoe schrijf ik me in?
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar info@mazbeautyland.nl . Vermeld in je e-mail of je
ervaring hebt met ontharen en de NAW-gegevens van je bedrijf en de naam die op het certificaat
moet komen. Je ontvangt naar aanleiding hiervan een e-mail met factuur. Na betaling van het
cursusbedrag en je startpakket is je plek gereserveerd en je inschrijving compleet!
Annuleringen kunnen tot 14 dagen voor aanvang kosteloos gedaan worden.
Hoe bereid ik me voor op de les?
Wanneer je inschrijving compleet is wordt het handboek per e-mail toegezonden. We zouden het fijn
vinden als je deze al ingekeken hebt zodat je eventuele vragen tijdens de les ook kunt stellen.
Moet ik materialen meenemen?
Je werkt deze dag met je eigen startpakket dus producten meenemen is niet nodig.
Moet ik een model meenemen?
Nee, tijdens de cursus werken we op elkaar dus zorg voor genoeg beharing op het gelaat zodat er
geoefend kan worden. Wil je zelf geen model liggen? Dan dien je een model te verzorgen, deze zijn
tussen 10.30 en 11.15 uur welkom.
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Kosten
Pakket 1:
Lesdag € 89,- BTW vrij
Startpakket 1 a € 84,19 incl BTW
Totaal : € 173,19
Pakket 2
Lesdag € 89,- BTW vrij
Startpakket 2 a € 163,51 incl. BTW
Totaal: € 252,51
Startpakket Face 1:
Fresh Kist Mist
Preparing Dust 100gr
Fresh Kiss Mist
Cookie 500 gr
Spatels 50st
Handschoenen
-

Startpakket Face 2:
Fresh Kiss Mist
Preparing Dust 100gr
Fresh Kiss cream
Cookie 500 gr
Spatels 50st
Handschoenen
Skin Candy Heater
-
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€ 15,00
€ 7,00
€ 20,00
€ 23,00
€ 0,99
€ 7,25
€ 73,24
€ 3,66
€ 69,58

Excl BTW
5% korting
Kosten startpakket excl. Btw

€ 15,00
€ 7,00
€ 20,00
€ 23,00
€ 0,99
€ 7,25
€ 69,00
€ 142,24
€ 7,11
€ 135,13

Excl BTW
5% korting
Kosten startpakket excl. BTW

0174 - 640 335
info@mazbeauyland.nl
www.mazbeautyland.nl

