MO’HELLI
SPECIALIST WORDEN IN WIMPERS EN WENKBRAUWEN
Heb je altijd al interesse gehad in beauty? Zijn mooie wimpers en
perfecte wenkbrauwen voor jou belangrijk? MO’HELLI kan van jou
een ware specialist maken. Aan de hand van onze verschillende
trainingen leer je de technieken aan.
Basiskennis is niet vereist. Iedereen is welkom bij ons om hun
dromen waar te maken.

START JE EIGEN BEAUTYSALON
Na een gespecialiseerde training ontvang je een certificaat en kan
je zelf aan de slag gaan als schoonheidsspecialist. Met de ervaring
die je bij ons opdoet en het certificaat op zak, kan je zelf een
klantenbestand opstarten en je droom laten uitkomen. Ben jij
geïnteresseerd om een graantje mee te pikken uit onze ervaring?
Kijk dan zeker verder of neem contact met ons op.

ONTDEK ONZE TRAININGEN
Bij MO’HELLI ben je aan het juiste adres om een expert in beauty
te worden. We bieden jou verschillende gespecialiseerde trainingen
aan. De trainingen bestaan uit theoretische en praktische delen. Je
oefent dus tijdens de training met een model en verzorgingsproducten.
De producten om mee aan de slag te gaan, kan je bij ons na de
opleiding ook verkrijgen met een leuke korting. Na een training
ontvang je een certificaat en kan je zelf aan de slag gaan als een
ware specialist.

WENKBRAUWEN IN DE KIJKER

POWDERBROWS
POWDERBROWS

‘Powderbrows’ is een techniek voor het aanbrengen van wenkbrauwen. Met een permanente make-upmachine en de combinatie
van stippen en arcering, bekom je een zeer natuurlijk en zacht
poederachtig pixeleffect. In tegenstelling tot conventionele
permanente make-up bouwt de powderbrows-techniek de wenkbrauwen op met een speciale schaduwtechniek.
De powderbrows-techniek omvat het opvullen of verdikken van
gebieden met een zachtere of donkerdere kleur die varieert in
transparantie.

HOE GAAT DE TRAINING IN ZIJN WERK?
De training bestaat uit 3 dagen en een terugkomdag na 4 tot 6
weken.
Op de eerste dag leren we alles over de theorie, hygiëne, huid en
kleuren, browmapping en shading. De tweede dag starten we met
een demo gegeven door Jill en gaan we zelf aan de slag op latex
huid. Op het einde van de dag zullen we ook samen op een model
oefenen. De laatste dag ga je zelfstandig aan de slag en plaats je
powderbrows op een model.
Na 4 tot 6 weken kom je samen met het model terug voor een
bijwerking. Je ontvangt deze dag ook je certificaat.

WAT IS INBEGREPEN?

€3.499 excl. btw

Starterspakket
1x apparaat
1x vierkleurenpigment
1x schaartje
1x mascara brushes
1x meetlat plastic
1x doosje naalden 10stuks
1x latex huid

1x plastic mengpotje
1x browpotlood

POWDERBROWS

WIMPEREXTENSIONS PLAATSEN
‘One by one’ is de eerste opleiding die je neemt om wimperstyliste
te worden. Alle mogelijkheden worden besproken om als
wimperstyliste aan de slag te gaan.

ONE BY ONE
ONE BY ONE

We leren het spreiden van de natuurlijke wimpers en het houden
van controle over onze linkerhand. Na het bepalen van het gewicht
en de dikte van de extensions gaan we deze plaatsen op de
natuurlijke wimper.

HOE GAAT DE TRAINING IN ZIJN WERK?
De training bestaat uit één dag en een evaluatiemoment na
8 weken.
Op de trainingsdag starten we in de voormiddag met een kennismakingsgesprek, nemen we de theorie door en leren we de
handelingen aan. In de namiddag oefenen we de aangeleerde
technieken op een model.
Na 8 weken vindt er een evaluatiemoment plaats. Op die dag breng
je zelf een model en materiaal mee. We controleren de kwaliteit en
als deze goed is, ontvang je een certificaat. Indien de kwaliteit nog
niet optimaal is, zal er een nieuw evaluatiemoment ingepland
worden.

WAT IS INBEGREPEN?

€420 excl. btw

Starterspakket
2x Vetus tweezers
4x silk lashes mixed doosjes
1x classic bond
1x lijmstickers klein
1x microbrushes
1x gel eye pads
1x gel remover

1x reinigingsflesje
2x mascara brushes
2x eyeliner stift
1x cleansing brush
1x soft tape
2x lash foam
1x jade stone

ONE BY ONE

LASH LIFTING GEEFT EEN MOOIE OPEN BLIK

LASH LIFTING
LASH LIFTING

‘Lash lifting’ is het permanent krullen van de natuurlijke wimpers
waardoor ze optisch langer lijken en hierdoor een mooie open blik
krijgen. Nadat de wimpers gekruld zijn, worden de wimpers ook
gekleurd. Dit doen we met verschillende lotions. De behandeling
blijft 6 - 9 weken zichtbaar bij de klant.
Voor onze lashlift werken we met het merk Intensive Lashcare. Ze
zijn vooral gekend voor hun wimper – en wenkbrauwverf.

HOE GAAT DE TRAINING IN ZIJN WERK?
De training duurt 3 uur.
Het eerste uur maken we kennis en nemen we de theorie samen
door. Hierna oefenen we twee uren op het model. Aan het einde
van de training krijg je onmiddelijk een certificaat.

WAT IS INBEGREPEN?

€275 excl. btw

Starterspakket
1x lotion 1
1x lotion 2
1x lotion 3
1x lotion 4
1x bonding
1x tool
1x soft tape

1x silicone pads small
1x silicone pads medium
1x silicone pads large

LASH LIFTING

PRIJSLIJST

Gellak
Gelpolish op handen						
Gelpolish op teennagels						
Verwijderen								

€ 35,00
€ 40,00
€ 15,00

LASHES

Manicure
Nagelverzorging met lakken van nagels			
Luxe manicure								
Paraffine									

€ 20,00
€ 35,00
€ 15,00

Pedicure
Pedicure & Gellak							
Pedicure									
Medische pedicure							

€ 65,00
€ 30,00
€ 40,00

Nieuwe set One by One 						
2 weken bijwerking							
3 weken bijwerking							
4 weken bijwerking							

€ 100,00
€ 32,00
€ 42,00
€ 52,00

Nieuwe set Russian Volume						€ 135,00
2 weken bijwerking							
€ 42,00
3 weken bijwerking							
€ 47,00
4 weken bijwerking							
€ 57,00

BROWS
Powderbrows									€ 385,00
Bijwerking op set van ander salon (1ste keer)		
€ 60,00
Verwijderen van wimperextensions				
€ 25,00
Lash lifting								
€ 70,00
Waxen & kleuren brow						
€ 25,00
Henna brow treatment						
€ 40,00
Kleuren van wimpers of wenkbrauwen			
€ 15,00
Intensieve kleuring							
€ 30,00

BEAUTY
Gelaatsverzorging met GLO skincare				
Luxe gelaatsverzorging met GLO skincare			

€ 70,00
€ 95,00

Gelnagels – gellak – nailart
Nieuwe set met verlenging					
Bijwerking kleur							
Bijwerking French							
Gellak handen								
Gellak voeten								
Gellak op handen en voeten					

€ 70,00
€ 42,00
€ 43,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 55,00

Nailart per nagel
Glitters – steentjes – sharpies					
Waterdecal – stempel – sticker					

€ 0,50
€ 0,50

WAXING / ONTHARING
Wenkbrauwen								€ 10,00
Bovenlip										€ 8,00
Combo wenkbrauwen en bovenlip				
€ 10,00
Kin											€ 8,00
Gelaat										€ 20,00
Oksels										€ 15,00
Armen										€ 25,00
Rug											€30,00
Volledige benen								€ 35,00
Onderbenen									€ 20,00
Bovenbenen									€ 20,00
Brazilian										€ 30,00
Bikinilijn										€ 20,00

TRAININGEN
One by One 									€ 420,00
Powderbrows 									€ 3499,00
Lash Lifting 									€ 275,00
Henna
									€ 280,00
Russian Volume								€ 320,00
Allround Browstylist							€ 399,00
Body Waxing									€ 450,00
Brazilian Wax									€ 220,00
Perfectie One by One							€ 195,00
Perfectie Russian Volume						€ 199,00

EXPERT WORDEN?
SCHRIJF JE NU IN VOOR ONZE TRAININGEN!
Zie je het helemaal zitten om samen met ons aan de slag te gaan?
We kijken ernaar uit om je op te leiden tot een échte specialist in
wimpers en wenkbrauwen.
Met de behaalde certificaten op zak staat niets je nog in de weg om
je eigen dromen waar te maken en te starten als beauty expert!

NEEM CONTACT OP

TOT SNEL!

Adres

Mail

Koningin Astridlaan 25
2500 Lier

info@mohelli.be

Openingsuren

+32 487 77 48 35

Ma & Woe:
Di & Do: 		
Vrij: 			

12u - 21u
09u - 18u
09u - 16u

Telefoon
Website
mohelli.be

