EȘTI LA ÎNCEPUTUL CARIEREI SAU PROFESEZI DEJA ÎN DOMENIUL ÎNFRUMUSEŢĂRII?
ORICARE AR FI RĂSPUNSUL, CURSUL
NEYES® BROWS ESTE PENTRU TINE!
Stilizarea de sprâncene Neyes® Brows este un serviciu inovator în saloanele de înfrumuseţare,
care îţi oferă posibilitatea de a-ţi construi o carieră nouă în domeniu sau de a-ţi ridica nivelul
serviciilor la un nivel premium.

Cursul profesional NEYES® Brows este un curs interactiv, care oferă o educaţie
cuprinzătoare, trainerii noștrii ghidându-vă prin partea de teorie profesională și cea
practică, pentru a ajunge un stilist certificat NEYES® Brows.
• PowerPoint interactiv cu exemple, poze, video-uri
• Stilizare de sprâncene după analiza fizionomiei și a firelor de păr
• Tratementul Neyes® – pașii stilizării și utilizarea corectă a produselor
• Exersare pe șablon – calcularea sprâncenelor, diferite forme de design
• Exersare pe modele
• Practică intensă sub supravegherea trainer-ului
• Maxim 3 cursante
• Asigurarea suportului de curs
• Asigurarea produselor folosite în cadrul cursului
• Durata cursului: 1 zi
Teme atinse în cadrul cursului:
Partea teoretică:
• Informaţii generale despre: „fizica” sprâncenelor; vopsire și formă în
concordanţă cu nuanţa părului, fizionomia, tipul și forma feţei.
• Siguranţă și igienă în timpul tratamentului de sprâncene.
• Pașii spre un tratament sigur și profesional.
• Tratamentul NEYES® Brows: tehnici și produse
• Creșterea veniturilor prin produsele de revânzare NEYES® Brows
• Tehnici de marketing pentru promovarea tratamentului Neyes® Brows

Partea practică
Practică pe modele: tratament complet NEYES® Brows pe modele: curăţare, vopsire,
măsurare și găsirea punctelor de măsurare, desenarea în prealabil a contururilor
pentru definirea individuală a formei optime a sprâncenelor, tunsul, pensarea cu
ceară, învăţarea și aplicarea corectă a tehnicii orientale cu aţă, desenarea de după și
informaţii pentru refacerea sprâncenelor pensate greșit.
Programul cursului
9:00-12:00

Parte teoretică

12:00-13:00

Pauză de masă

13:00-15:00 Exersare I. model
15:00-17:00

Exersare II. model

*La partea practică, fiecare cursantă trebuie să își asigure un model.

STARTER KIT NEYES BROWS
Kit-ul conţine toate produsele necesare pentru a începe un serviciu de
calitate. Rezervăm dreptul de a schimba conţinutul kit-ului.

1 x Aţă pentru epilare și măsurare (Thready)
1 x Demachiant mare (100ml) (Eye Make up Remover)
1 x Creion sprâncene Brow Me - No.1 / negru
1 x Cuţit pentru formarea oricărui vârf de creion (Sharp
Me)
1 x Pensetă profesională oblică - avansată oblică NEYES®
Brows
1 x Foarfecă pentru sprâncene (Scizzy)
1 x Vopsea sprâncene Color Me / negru (20 ml)
1 x Vopsea sprâncene Color Me / negru albăstrui (20 ml)
1 x Vopsea sprâncene Color Me / maro închis (20 ml)
1 x Vopsea sprâncene Color Me / maro deschis (20 ml)
1 x Vopsea sprâncene Color Me / gri (20 ml)
1 x Oxidant (50 ml) (Fix it)
1 x Soluţie pentru îndepărtarea vopselei (Clear It)
1 x Pahare pentru vopsea (40 Buc.) (Mixxys)
1 x Pudră sprâncene Brow Powder 01 – Culoarea ta preferată!*

1 x Pudră sprâncene Brow Powder 02 – Culoarea ta preferată!*
1 x Pudră sprâncene Brow Powder 03 - Culoarea ta preferată!*
1 x Pudră sprâncene Brow Powder 04 - Culoarea ta preferată!*
1 x Pudră sprâncene Brow Powder 05 - Culoarea ta preferată!*
*Poţi alege 5 din cele 10 culori de pudre, astfel poţi combina culorile tale preferate. Trainer-ul Neyes® Brows te va
ajuta în alegerea celor mai folosite culori.
1 x Paletă cu 5 suporturi (Brow Powder Palette 5)
1 x Pensulă sprâncene (Hard)
1 x Gel pentru fixare pudrei, rezisent la apă (4,5ml) (Sealing
Gel Pen)
1 x Q-Tipps - Aplicatoare (100 Buc.)
1 x Periuţe mascara (10 Buc.)

Recomandare: achiziţionează separat Cutia de cosmetică NEYES® la preţul
promoţional de 250 RON în loc de 468 RON
ALEGE ACUM ACADEMIA NEYES® BROWS LA NUMAI 1656 RON!

PREŢ CURS: 600 RON
PREŢ KIT: 1056 RON în loc de 1279 RON
Fiindcă dorim ca stiliștii NEYES® Brows să ofere un serviciu premium clienţilor și să
profite de cursul absolvit imediat după terminarea acestuia, kit-ul și cursul se
achiziţionează împreună.
Pentru a oferi conceptul NEYES® BROWS la cele mai înalte standarde, recomandăm
pe lângă utilizarea Starter Kit-ului, achiziţionarea:
1. Kit-ului de ceară ORB, care conţine ceara inovatoare și hipoalergenică
2. Kit-ului MASK (mască personalizată pentru sprâncene)
3. Display-ului Neyes® Brows.

ORB KIT (KIT DE CEARĂ)
1 x Încălzitor de ceară cu acumulator încorporat (ORB)
1 x Hârtie mini pentru ceară
10 x Beţișoare pentru ceară
1 x Ulei pentru îndepărtarea cerii (50 ml)
1 x Capsulă de ceară (Lavandă) – ceară hipoalergenică, flexibiliă. Protejează pielea și firele de păr.

PREŢ: 2211 RON
PREŢ PROMOŢIONAL PROFESIONIŞTI: 1385 RON

MASK KIT (MASCĂ PERSONALIZATĂ
DE SPRÂNCENE)
10 x Mască sprâncene/folie de șablon individualizat
5 x Suport flexibil pentru folia de sprâcene
1 x Planșă de tăiat
1 x Cuţit pentru folia de șablon

PREŢ PROMOŢIONAL PROFESIONIŞTI: 438 RON

DISPLAY KIT
Display gol

Pudră sprâncene 09 - Blond 3 + 1 sample

Pudră sprâncene 01 - Dark Anthracite 3 + 1 sample

Pudră sprâncene 10 - Shiny 3 + 1 sample

Pudră sprâncene 02 - Grey 3 + 1 sample

Paletă pentru 3 culori de pudre - (goală) 9 + 1 sample

Pudră sprâncene 03 - Taupe 3 + 1 sample

Pensulă sprâncene- soft 3 + 1 sample

Pudră sprâncene 04 - Coldbrown 3 + 1 sample

Pensulă sprâncene - hard 3 + 1 sample

Pudră sprâncene 05 - Darkbrown 3 + 1 sample

Pensulă sprâncene - small 3 + 1 sample

Pudră sprâncene 06 - Rich Chocolatebrown 3 + 1 sample

Fixativ pentru pudră 4,5ml 3 + 1 sample

Pudră sprâncene 07 - Darkblond 3 + 1 sample

Întăritor de sprâncene 4,5ml 3 + 1 sample

Pudră sprâncene 08 - Caramel 3 + 1 sample

Pungă cadou (10 buc./set)

PREŢ: 4260 RON
PREŢ PROMOŢIONAL PROFESIONIŞTI: 2840 RON
PREŢ DISPLAY GOL: 334 RON

Vă aşteptăm să vă alăturaţi echipei noastre!
NEYES Brows România I Tel: +4/0720-896-892 I www.neyes.ro I info@neyes.ro

