
4-DAAGSE TRAINING POWDERBROWS

TRAINING - POWDERBROWS

De training is voor beginners, er is dus geen 
ervaring of voorkennis vereist!



“It’s never too late to make a dream come 

true! What is stopping you? Start from 

your own strength and achieve your 

fantasies!”

- Cansu Pusmaz



De training wordt gegeven door Su (Master) en vindt 
plaats in onze salon te Arnhem. De training duurt 3 dagen 
van 10:00 tot 17:00. Dag 4 vindt 6 weken later plaats.

Tijdens de training wordt er gefilmd voor 
promotiedoeleinden.

4-daagse training Powderbrows 
Beauty by Su



Dagindeling

• Theorie
• Kennismaken met Powderbrows
• Introductie kleuren
• GGD en Hygiëne
• Q&A
• Browmapping

• Intake en nazorg
• Live model door Su
• Kennismaken met PMU apparaat
• Werken op oefenhuid

• Werken op oefenhuid
• Behandelen eigen live model 
• Q&A

Dag 1

Dag 2

Dag 3

• Iedere deelnemer voert de (2e 
behandeling) uit bij haar live model

• Q & A

Dag 4



Overige informatie

Thuis
Na het volgen van de training krijgt iedere deelnemer 
online ondersteuning van haar Master. 
 
De communicatie tussen deelnemer en Master zal 
geschieden per WhatsApp. Tevens komt er een 
groepsApp met de deelnemers en de Master. Daar 
kunnen de deelnemers onderling contact met elkaar 
houden.
 
Werken als Powderbrows Artist
Na het volgen van de training ontvangen de deelnemers 
een Powderbrows Certificaat.



Praktische informatie

*Iedere deelnemer krijgt een workbook Powderbrows. 
*Online ondersteuning door Master na het volgen van de 
training
*De prijs van deze training is € 2.495,- (excl. btw), inclusief: 
Starterskit

*In de starterskit zitten o.a.:
• 3 GGD goedgekeurde pigmenten. 

Deze pigmenten zijn van zeer 
hoge kwaliteit en geschikt voor 
iedere huidskleur. Genoeg voor 30+ 
behandelingen.

• PMU apparaat, tevens geschikt 
voor het uitvoeren van PMU lippen 
en eyeliner. Garantie aanwezig.

• 20 naalden. Genoeg voor het 
uitvoeren van 20 behandelingen.


