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O PLE ID ING E N
1 Spray Tanning Allround
De Spray Tanning opleiding Allround van VANITAN is natuurlijk, verzorgend,
veilig voor de huid en is niet schadelijk voor de gezondheid. De VANITAN spray
tan behandeling zorgt voor een mooie, egale, bruine tint bij uw klanten. VANITAN
spray tanning is een behandeling die in elke ruimte uitgevoerd kan worden. Deze
techniek is dus ideaal voor iedere bestaande of startende salon.
Inhoud Cursus
- Basiskennis huid & huidverzorging voor en na spraytan behandeling;
- Productkennis;
- Gezondheid & veiligheid;
- Voorbereiding & communicatie met de klant;
- Onderhoud & nazorginstructies;
- Marketing & prijzen;
- Beauty van binnenuit;
- Salon Succes Formule;
- Speciale spray tan technieken;
- Reviewdag.
Cursusduur
2 dagen
Kosten
€ 249,- Excl. BTW.
https://www.grooster
lawbeauty.nl/open-avonden/
Beschikbare lesdata
Zie
Benodigde lespakketten
Wij hebben een breed assortiment in
productkits passend bij de verschillende opleidingen. De lespakketten
worden daarom in overleg samengesteld. En kun je hier al zien:
www.vanitan.nl/webshop/starterkit
Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op.
https://www.
glawbeauty.nl/contactformulier/
Inschrijven of offerte aanvragen? Klik
hier

www.glawbeauty.nl

O PLE ID ING E N
2 Cursus Spray Tanning Basis
Kwaliteit, professionaliteit en vooruitgang zijn belangrijke aspecten van Glaw
Beauty. Wij werken daarom altijd samen met experts en professionals op het
gebied van Beauty Care. Glaw Beauty is erg trots te kunnen mededelen dat wij in
samenwerking met VANITAN een nieuwe opleiding spray tanning aan ons
assortiment kunnen toevoegen.
De cursus Spray Tanning van VANITAN is natuurlijk, verzorgend, veilig voor de huid
en is niet schadelijk voor de gezondheid. De VANITAN spray tan behandeling zorgt
voor een mooie, egale, bruine tint bij uw klanten. VANITAN spray tanning is een
behandeling die in elke ruimte uitgevoerd kan worden. Deze techniek is dus ideaal
voor iedere bestaande of startende salon.
Wilt u ook spray tanning behandelingen toevoegen aan het assortiment van uw
salon? Volg dan nu de opleiding bij Glaw Beauty en u wordt opgeleid met de
nieuwste spray tan producten en technieken!
Inhoud Cursus
- Basiskennis huid & verzorging van en na spraytan behandeling;
- Productkennis;
- Gezondheid & veiligheid;
- Voorbereiding & communicatie met de klant;
- Onderhoud en nazorginstructies;
- Marketing & prijzen;
- Na afronding ontvang je een erkend certificaat
Cursusduur
1 dag
Kosten
€ 149,- Excl. BTW.
https://www.grooster
lawbeauty.nl/open-avonden/
Beschikbare lesdata
Zie
Benodigde lespakketten
Wij hebben een breed assortiment in
productkits passend bij de verschillende opleidingen. De lespakketten
worden daarom in overleg samengesteld. En kun je hier al zien:
www.vanitan.nl/webshop/starterkit
Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op.
https://www.
glawbeauty.nl/contactformulier/
Inschrijven of offerte aanvragen? Klik
hier
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