Opleidingen

Magnesiumweg 6A
8445 PJ Heerenveen

www.safety4you.eu
info@safety4you.eu

tel: 0513 435 453

YELLOW ROSE

Magnesiumweg 6A
8445 PJ Heerenveen

www.safety4you.eu
info@safety4you.eu

tel: 0513 435 453

Workshop Yellow Rose Cosmetics
•
•
•
•
•
•

Een volledige dagcursus
Uitgebreide theorie en praktijk opleiding
Ervaren docenten
Theorieboek en overig gebruik van lesmateriaal
Inclusief lunch
Officieel certificaat Yellow Rose Cosmetica specialisatie

Voor wie?
Voor wie interesse heeft in het merk Yellow Rose en de theorie en praktijkles wil volgen om de prachtige
behandelingen van Yellow Rose uit te kunnen voeren. Elke workshop richt zich op bepaalde lijnen van
Yellow Rose.

Over Yellow Rose:
In 1965 is de Griekse Pachopos familie begonnen met het produceren van cosmetica voor de professionele
huidverzorging en slechts een paar jaar later introduceerden zij met succes het professionele
cosmeticamerk Yellow Rose. Door de jaren heen hebben zij onder deze naam huidverzorgingsproducten
ontwikkeld, die zowel op innovatie als respect voor de familietraditie zijn gebaseerd. Tegenwoordig is
Yellow Rose een bloeiend bedrijf dat nog steeds door de Griekse familie wordt beheerd.
Alle producten zijn samengesteld uit nauwkeurig geselecteerde natuurlijke grondstoffen in combinatie met
de recentste ontwikkelingen van de cosmetische wetenschap. De prioriteit van het bedrijf is om cosmetica
te produceren die veilig en effectief is in het gebruik en daarnaast voldoet aan de eisen die
schoonheidsspecialisten stellen aan een product.

U leert:
•
•
•
•
•
•
•

Productkennis
Werking
Indicaties
Juiste product selecteren voor verschillende huidtypen
Voorbeeld behandeling
Adviezen en prijzen
Praktijkervaring

Magnesiumweg 6A
8445 PJ Heerenveen

www.safety4you.eu
info@safety4you.eu

tel: 0513 435 453

Data en tijden:
• Maandag
10 februari te Utrecht
Yellow Rose Cosmetics Morning Mist en Cellular Treatment
• Maandag
14 april
te Heerenveen
Yellow Rose Cosmetics Pearl treatment + Caviar-Redvine-skin relaxant treatment
• Maandag
16 juni
te Heerenveen
Yellow Rose Cosmetics Hyaluronic Treatment + Cellular Treatment

Adres:
Heerenveen:
Magnesiumweg 6a
8445 PJ Heerenveen
Utrecht:
Strijkviertel 56
3544 AG Utrecht

Tijd:
Alle cursus dagen beginnen om 10:00 uur en eindigen om 16:30 uur.

Kosten:
Gratis.

Inschrijven:
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar:
info@safety4you.eu
of te bellen naar:
0513 74 50 35
Na inschrijving is een vooruitbetaling van €71 Excl. BTW vereist.
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8445 PJ Heerenveen
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HUIDVERBETER
TECHNIEKEN

Magnesiumweg 6A
8445 PJ Heerenveen

www.safety4you.eu
info@safety4you.eu

tel: 0513 435 453

Workshop moderne huidverbeteringstechnieken
•
•
•
•
•
•
•

Een volledige dagcursus
Uitgebreide theorie en praktijk opleiding
Ervaren docenten
Theorieboek en overig gebruik van lesmateriaal
Naslagwerk
Officieel certificaat specialisaties moderne huidverbeteringstechnieken
Inclusief lunch

Voor wie?
Tijdens de workshop wordt er aandacht geschonken aan diverse functies van onze apparaten. De
workshop is geschikt voor ieder die interesse heeft in onze apparatuur en huidverbeteringstechnieken.
Tijdens de workshop leert u de apparatuur gebruiken en leert u de fijne kneepjes van de diverse functies.
Na de workshop kunt u uw salonaanbod vergroten en profileert u zich als specialist in huidvervetering.

U leert:
Praktijk:
U gaat tijdens de cursus met de 11,14 of 17 functie toren aan de slag. U leert werken met de volgende
functies:
•
Microdermabrasie
•
Mesotherapie
•
Skin peeler
•
Ultrasonic
•
Hoog Frequent
•
Cold &Hot Unit
•
Bio skin lifting
•
Theorie:
U leert welke functies u moet toepassen en welke producten u hierbij kunt gebruikten.

Data en locatie
•
•
•
•
•

Maandag 3 februari
te Utrecht
microdermabrasie, skin peeler, ultrasound, hoog frequent en bioskinlifting
Maandag 3 maart
te Heerenveen
microdermabrasie, skin peeler, ultrasound, hoog frequent en bioskinlifting
Maandag 7 april
te Utrecht
microdermabrasie, skin peeler, ultrasound, hoog frequent en bioskinlifting
Maandag 21 April
te Heerenveen
microdermabrasie, skin peeler, ultrasound, hoog frequent en bioskinlifting
Maandag 9 Juni
te Heerenveen
microdermabrasie, skin peeler, ultrasound, hoog frequent en bioskinlifting

Magnesiumweg 6A
8445 PJ Heerenveen

www.safety4you.eu
info@safety4you.eu

tel: 0513 435 453

Adres:
Heerenveen:
Magnesiumweg 6a
8445 PJ Heerenveen
Utrecht:
Strijkviertel 56
3544 AG Utrecht

Tijd:
Alle cursus dagen beginnen om 09:30 uur en eindigen om 16:00 uur.

Kosten:
€ 99,-- excl. BTW.

Inschrijven:
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar:
info@safety4you.eu
of te bellen naar:
0513 74 50 35
Na inschrijving is een vooruitbetaling van €71 Excl. BTW vereist.
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MICRODERMABRASIE

Magnesiumweg 6A
8445 PJ Heerenveen

www.safety4you.eu
info@safety4you.eu
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Opleiding microdermabrasie met GRATIS microdermabrasie apparaat
U ontvangt een starterspakket voor 50 a 60 behandelingen
•
•
•
•
•
•
•

Een volledige dagcursus
Microdermabrasie apparaat t.w.v. €299,Uitgebreide theorie en praktijk opleiding
Ervaren docenten
Theorieboek
Inclusief lunch
Officieel certificaat microdermabrasie specialisatie

Voor wie?
Microdermabrasie is tegenwoordig een must in de salon. Door middel van een diamantring worden dunne
laagjes van de huid gelijkmatig verwijderd. Microdermabrasie is een zachte en pijnloze peeling, die niet
alleen de oppervlakkige dode huidlaag verwijdert, maar ook de collageenproductie stimuleert.

Microdermabrasie is ideaal voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de vermoeide huid
de matte huid
verstopte poriën
gevlekte huid
rimpels
acne en acne littekens
littekenweefsel
rokershuid
futloze huid
droge en (door zon) beschadigde huid
hyperkeratosis
pigmentvlekken
verlies van elasticiteit

Start nu met de microdermabrasie specialisatie en verhoog uw omzet, verbreedt u kennis, trek nieuwe
klanten aan en bindt vaste klanten.

U leert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is microdermabrasie?
Voorbehandeling
Indicaties
Contra-indicaties
Welk huidtype is geschikt?
Uitvoeren van een praktijkbehandeling op andere cursisten
Nabehandeling
Ultrasoonbehandeling
Prijsadviezen en voorbeeld behandelingen
Bijbehorende productkennis, zoals ampullen en serums
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Materiaalpakket:
•
•
•

Microdermabrasie apparaat
Negen diamantkoppen
Theorieboek

Data en tijden
•

Maandag 3 maart

09:30 uur tot 16:30 uur in Heerenveen

Locatie:
Safety4yoU
Magnesiumweg 6a
8445 PJ Heerenveen
Tel: 0513 435 453

Kosten:
€ 249,95- excl. BTW voor de training inclusief apparaat.

Inschrijven:
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar:
info@safety4you.eu
of te bellen naar:
0513 74 50 35
Na inschrijving is een vooruitbetaling van €71 Excl. BTW vereist.
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NAGELOPLEIDINGEN

• Gellak workshop
• Professionele acryl opleiding
• Professionele gel opleiding

Magnesiumweg 6A
8445 PJ Heerenveen

www.safety4you.eu
info@safety4you.eu

tel: 0513 435 453

Breid uw salonaanbod uit met de Workshop Gellak en Nailart
Inclusief volledig materiaalpakket, geschikt voor 25 a 30 behandelingen.

Wat is het:







Een volledige gellak cursus
Nailart met o.a. Gellak
Professionele coaching en begeleiding
Uitgebreid materiaalpakket
Officieel certificaat
Inclusief lunch

Voor wie is de opleiding bestemd?
Breid u salonaanbod uit en start met gellak in de salon. Na het volgen van deze dag cursus kunt u direct
aan de U leert professioneel gellak plaatsen en krijgt uitgebreid les in nailart. Gellak is een aantrekkelijke
uitbreiding voor de nagelstudio, schoonheidssalon, pedicuresalon en kapsalon.

U leert:
• Nageltechnieken:
Materialen, voorbereiding, reinigen, div. laktechnieken, beschermen, tips & tricks.
• Nagelvoorbereiding:
Oppervlaktereiniging en vijltechnieken.
• Nailart:
Nailart met o.a. gellak, glitter, poeder en meer.
• Productkennis:
Gel-, vloeistofsystemen, uithardingsproces, gelbenodigdheden.
• Verwerkingstechniek:
Oefentechnieken en modelleren.
• Veiligheid & hygiëne:
Omgang met chemicaliën, hygiënische maatregelen en allergieën.
• Nagelapplicatie in zones en French Manicure:
Stileren in twee kleuren op de diverse nagelzones.

Materiaalpakket:










Led lamp
Gel cleanser
Gel remover
Topcoat
Basecoat
Twee gellak kleuren naar keuze
Drie glitterboxjes naar keuze
Dottingpen
Oefendisplay

Magnesiumweg 6A
8445 PJ Heerenveen
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Data en tijden:




Woensdag 29 Januari
Maandag 24 maart
Donderdag 17 april

09:30 uur tot 14.00 uur
09:30 uur tot 14.00 uur
09:30 uur tot 14.00 uur

Locatie:
Safety4yoU
Magnesiumweg 6a
8445 PJ Heerenveen
Tel: 0513 435 453

Kosten:
€ 159,95- excl. BTW voor het materiaalpakket inclusief cursus.

Inschrijven:
De eerste drie inschrijvingen mogen gratis een extra gellakje uitkiezen.
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar:
info@safety4you.eu
of te bellen naar:
0513 74 50 35
Na inschrijving is een vooruitbetaling van €71 Excl. BTW vereist.
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Opleiding tot professionele allround Acryl nagelstyliste
Inclusief volledig materiaalpakket, geschikt voor 25 a 30 behandelingen.

Wat is het:







Een volledige cursus verdeeld over 5 dagen
Uitgebreide theorie en praktijk opleiding
Professionele coaching en begeleiding
Uitgebreid materiaalpakket
Officieel certificaat Allround Nagelstyliste Acryl
Inclusief lunch

Voor wie is de opleiding bestemd?
Bent u op zoek naar een creatief en veelzijdig beroep in de uiterlijke verzorging of wilt u uw salonaanbod
uitbreiden? Dan bent u bij ons op het juiste adres!
Door het volgen van de nagelopleiding creëert u voor u zelf een tal van mogelijkheden op de
arbeidsmarkt. U kunt na het behalen van uw certificaat werken bij diverse salons of u kunt uw eigen
nagelstudio openen. Met uw materiaalpakket kunt u meteen aan de slag!

U leert:
• Nagellaktechnieken:
Materialen, voorbereiding, reinigen, beschermen, tips & tricks.
• Nagelvoorbereiding:
Oppervlakte- en dieptereiniging en vijltechnieken.
• Productkennis:
Poeder-, vloeistofsystemen, uithardingsproces, acrylbenodigdheden.
• Veiligheid & hygiëne:
Omgang met chemicaliën, hygiënische maatregelen en allergieën.
• Nagelversteviging:
Natuurlijke nagels verstevigen met acryl.
• Tips en tipverlenging:
Kennis van tips, aanbreng- en vijltechnieken, verlenging met versteviging.
• Nagelapplicatie in zones en French Manicure:
Stileren in twee kleuren op de diverse nagelzones.
• Afwerking:
Werken in fases en zones, vijl- en polijsttechnieken.
• Nabehandeling:
Bescherming natuurlijke nagels, perfectie en snelheid.
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8445 PJ Heerenveen
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Materiaalpakket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acryl Liquid
Acryl Poeder White
Acrylic Poeder Pink
Acryl Poeder Clear
Acryl Poeder Naturel
Acryl Poeder Dramatic Pink
Acrylic primer
Cuticle Oil
Sjablonen
Dappendish
Manicure borstel
Finishing wipe
Pipet
Nagellijm
Nail tips classic Naturel
Nail Tips Modern Clear
Nail tips French White
Professionele acryl penseel
Nagel wipes
Tip knipper
Oefenhand
Acryl instructie DVD
Nagelfreesmachine

Data en tijden:
•
•
•
•
•

Woensdag 12 februari
Woensdag 19 februari
Woensdag 26 februari
Woensdag 5 maart
Woensdag 9 april

10:00 uur tot 15:00 uur
10:00 uur tot 15:00 uur
10:00 uur tot 15:00 uur ur
10:00 uur tot 15:00 uur
10:00 uur tot 15:00 uur

Locatie:
Safety4yoU
Magnesiumweg 6a
8445 PJ Heerenveen
Tel: 0513 435 453

Magnesiumweg 6A
8445 PJ Heerenveen

www.safety4you.eu
info@safety4you.eu

tel: 0513 435 453

Kosten:
€ 569,- excl. BTW voor het materiaalpakket inclusief 5 daagse cursus.

Inschrijven:
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar:
info@safety4you.eu

of te bellen naar:
0513 74 50 35
Na inschrijving is een vooruitbetaling van €71 Excl. BTW vereist.
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8445 PJ Heerenveen
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Opleiding tot professionele allround Gel nagelstyliste
Inclusief volledig materiaalpakket, geschikt voor 25 a 30 behandelingen.

Wat is het:







Een volledige gel cursus verdeeld over 5 dagen
Uitgebreide theorie en praktijk opleiding
Professionele coaching en begeleiding
Uitgebreid materiaalpakket
Officieel certificaat Allround Nagelstyliste Gel
Inclusief lunch

Voor wie is de opleiding bestemd?
Bent u op zoek naar een creatief en veelzijdig beroep in de uiterlijke verzorging of wilt u uw salonaanbod
uitbreiden? Dan bent u bij ons op het juiste adres!
Door het volgen van de nagelopleiding creëert u voor u zelf een tal van mogelijkheden op de
arbeidsmarkt. U kunt na het behalen van uw certificaat werken bij diverse salons of u kunt uw eigen
nagelstudio openen. Met uw materiaalpakket kunt u meteen aan de slag!

U leert:
• Nagellaktechnieken:
Materialen, voorbereiding, reinigen, beschermen, tips & tricks.
• Nagelvoorbereiding:
Oppervlakte- en dieptereiniging en vijltechnieken.
• Productkennis:
Gel-, vloeistofsystemen, uithardingsproces, gelbenodigdheden.
• Verwerkingstechniek:
Oefentechnieken en modelleren.
• Veiligheid & hygiëne:
Omgang met chemicaliën, hygiënische maatregelen en allergieën.
• Nagelversteviging:
Natuurlijke nagels verstevigen met gel en werken met sjablonen.
• Tips en tipverlenging:
Kennis van tips, verlenging met versteviging.
• Nagelapplicatie in zones en French Manicure:
Stileren in twee kleuren op de diverse nagelzones.
• Afwerking:
Werken in fases en zones, vijl- en polijsttechnieken.
• Nabehandeling:
Bescherming natuurlijke nagels, perfectie en snelheid.
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8445 PJ Heerenveen
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Materiaalpakket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UV lamp 36W
UV GEL White
UV GEL Clear
UV GEL Pink
Base gel
Top Gel
UV Gel primer
Cuticle Oil
Sjablonen
Vijlen
Nagel wipes
Manicure borstel
Cleanser plus
Nail tips classic naturel
Nail tips French white
Nail Tips Modern clear
Nagellijm
Gel penseel
Tip knipper

Data en tijden:
•
•
•
•
•

Woensdag 19 maart
Woensdag 2 april
Woensdag 16 april
Woensdag 23 april
Woensdag 7 mei

10:00 uur tot 15:00 uur
10:00 uur tot 15:00 uur
10:00 uur tot 15:00 uur
10:00 uur tot 15:00 uur
10:00 uur tot 15:00 uur

Locatie:
Safety4yoU
Magnesiumweg 6a
8445 PJ Heerenveen
Tel: 0513 435 453

Kosten:
€ 489,- excl. BTW voor het materiaalpakket inclusief 5 daagse cursus.

Inschrijven:
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar:
info@safety4you.eu
of te bellen naar:
0513 74 50 35
Na inschrijving is een vooruitbetaling van €71 Excl. BTW vereist.
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WIMPEROPLEIDING
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Opleiding tot professionele wimperstyliste
U ontvangt een materiaalpakket voor 40 á 50 behandelingen!







Een volledige training verdeeld over twee dagdelen
Uitgebreide theorie en praktijk opleiding
Professionele docenten
Compleet materiaalpakket
Inclusief lunch
Officieel certificaat Wimperstyliste

Voor wie?
De opleiding tot wimperstyliste is de ideale opleiding om uw omzet te vergoten en uw klantenkring uit te
breiden. Lijkt het u leuk om te leren hoe u zelf op professionele wijze wimperextensions kunt plaatsen, dan
is een opleiding tot professionele wimperstyliste iets voor u! Verbreed uw horizon en start nu met de
perfecte aanvulling voor uw salon!

U leert:


Techniek
De techniek om op een professionele manier op iedere natuurlijke wimper een extension te
plaatsen.
 Instrumentenkennis
U leert omgaan met diverse instrumenten en benodigdheden.
 Adviseren
Na de opleiding kunt u klanten adviseren welke type krul, dikte en lengte het beste bij de
natuurlijke wimpers past.
 Praktijkervaring
U oefent met uw materiaalpakket en krijgt professionele begeleiding.

Wimperextensions opleiding
Op de eerste lesdag plaatst u de met wimperextensions op een kunsthoofd. Op deze manier kunt u veilig
oefenen en leert u de techniek kennen.

Wimperextensions Perfect lash training
Op de tweede dag leert u wimperextensions plaatsen op een model. Op deze dag neemt u uw eigen model
mee. U leert tijdens de perfectietraining uw techniek te verbeteren en te versnellen. Uiteraard krijgt u hier
professionele begeleiding bij.

Wimperextensionsspecialist 3D techniek training
De 3D techniek is de een innovatie op het gebied van wimperextensions. U leert meerdere
wimperextensions op één wimper plaatsen. Deze techniek wordt gebruikt om extra volume te creëren.
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8445 PJ Heerenveen
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Data en tijden:







Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

13 Februari
27 Februari
20 Maart
3 April
24 April
15 Mei

Wimperextensions opleiding
Wimperextensions Perfect lash (perfectietraining, vervolg op dag 1)
Wimperextensions opleiding
Wimperextensions Perfect lash (perfectietraining, vervolg op dag 1)
Wimperextensions 3D techniek
Wimperextensions opleiding.

Tijden
 De opleiding is van 09:30 tot 14.00 uur

Locatie:
Magnesiumweg 6a
8445 PJ
Heerenveen

Kosten:
€ 380,- excl. BTW voor het materiaalpakket inclusief 2 daagse cursus.
(één dag + pakket kost € 325,-)

Inschrijven:
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar:
info@safety4you.eu
of te bellen naar:
0513 74 50 35
Na inschrijving is een vooruitbetaling van €71 Excl. BTW vereist.
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