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JÄLGI MEID INSTAGRAMMIS   WellaProfessionals.Estonia

JÄLGI MEIE KOOLITUSI    WellaStuudioTallinn

SOOVITE INFOT, INSPIRATSIOONI JA UUSI TEADMISI?
Registreerige kohe ja tutvuge täpsemalt:
wella.com/education

Wella globaalne FB grupp:
Wella Professionals Global Hair Community

Kaasaegne online õppekeskond igaühele

Muutunud uues ajajärgus ootame Teid liituma aktiivselt meie globaalse 

on-line koolituskeskonnaga ja avastama studio uudsed koolitused.

Jälgi koolitusinfot fb WellaStuudioTallinn

JÄLGI MEID SOTSIAALMEEDIAS

WellaProfessionalsEstonia
Kadus Professional Estonia
OPIEstonia
SystemProfessionalsEstonia
WellaStuudioTallinn

Wella Studio Tallinn
SALVE 4c, HIIU, TALLINN
III korrus
Salve bussipeatus

WellaProfessionals.Estonia
OPIEstonia 
WellaStuudioTallinn

LIVE



Tallinn, Salve 4c, Hiiu / tel: 58 210 201

OLULINE INFO
• Stuudio koolitustel pakume kohvi ja suupisteid.

• Koolituste praktilistes osades palume kaasa võtta isiklikud 
töövahendid: kliendikate, põll, kammid, harjad, käärid,triikijad, tangid, 
lõikusklambrid. Praktilistes osades oma kaasavõetud modellid.

• Koolituste päeval on osalejatele erII PAkkumised.

• Stuudiol on õigus muuta koolituse toimumisaega, koolitajat ja hinda.

• Koolituskoha garanteerib koolitustasu kohene maksmine. Koolitusest 
loobumisel ajavahemikus 2 nädalat või vähem enne koolitust, koolitustasu 
ei kuulu tagastamisele. Palume valida uus koolitusaeg kalendrist.

• Koolituse hinnad on Sirowa Tallinn AS lepingulistele klientidele, teistele 
on koolituse hind 1,5x vastava koolituse hind.

studio

KOOLITUSKALENDER II PA 2021

WELLA PROFESSIONALS
TOODETE BAASKOOLITUSED

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS HIND

27. SEPTEMBER

15. NOVEMBER

6. DETSEMBER

 
vene keeles  
Ilja Komarov

27. OKTOOBER

24. NOVEMBER 

10.00-16.00

Modell alates kell 
12.00

Modell võiks olla 
kuni õlgadeni heas 
korras  juustega.

AVASTAGE  
WELLA 

PROFESSIONALSI 
VÄRVIDE PIIRITU JA 

SÄRAV MAAILM

MIS KOOLITUS SEE ON: 
Ülevaade kogu Wella Professionalsi  värviportfooliost. Saate teada kõik 
vajaliku Wella Professionalsi värvide   ettevalmistamisest, toonidest, 
pealekandmisest ja kasutamisest.

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD: 
Kõikidele juuksuritele, kes soovivad saada ülevaadet Wella värvidest, 
nende toonide valikust, kasutamisest jne.

KOOLITUSE SISU: 
Color Touch poolpüsivärvide  Koleston Perfect ME+ ja ILLUMINA 
püsivärvide blondeerivate toodete, salguvärv MAGMA Color Fresh 
Create toonivate värvide ja Color Fresh Create toonivate maskide 
omadused ja kasutamine. Praktiline testimine kaasavõetud modellil.

Koolitust juhendab Anneli Soonberg.

27. oktoober ja 24. november koolitust juhendab Ilja Komarov (Denis 
Kovalenko Ilusalong meisterjuuksur-koolitaja)

25 eur

praktiilise 
värvitööga

18. OKTOOBER

11.00-12.30

AVASTAGE WELLA PROFESSIONALSI VÄRVIDE PIIRITU JA 
SÄRAV MAAILM

Koolitust juhendab Anneli Soonberg.

HIND 15 EUR

9. NOVEMBER

11.00-13.00

WELLA COLOR CRAFT CORRECTIONS ZOOM

KUIDAS VÄRVIDA HELEDAID JUUKSEID TUMEDAMAKS,  
ET VÄRVITOON PÜSIKS KAUNIS JA MUUTUMATU!

Koolitust juhendab Anneli Soonberg. 

HIND 15 EUR

13. DETSEMBER

11.00-13.00

WELLA COLOR CRAFT CORRECTIONS ZOOM

MILLISTE KORRIGEERIVATE TEENUSTE ABIL SAAB 
TUMEDAKS VÄRVITUD JUUKSEID HELEDAMAKS?

Koolitust juhendab Anneli Soonberg.

HIND 15 EUR

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS HIND

19. OKTOOBER

22. NOVEMBER

10.00-17.00

Modell alates 12.00

COLOR CRAFT 
BALAYAGE

LOOMINGULISED 
BALAYAGE TEHNIKAD 

EDASIJÕUDNUTELE

MIS KOOLITUS SEE ON: 
Seminari käigus kombineeritakse erinevad õpitehnikad – tutvustakse 
internetipõhise mooduli käigus eritehnikaid kõige uuemate 
värvimismeetodite teostamiseks, et saavutada kaasaegne balayage. 
Käsitletakse toonide sulandamist, hajutamist ja kontuurimist. 
Sellele järgneb praktiline õpe stuudios, kus  harjutatakse modellide 
juustel Illuminage ja Brazilian Illuminage tehnikad. Neid tehnikaid 
iseloomustavad varjutatud juured ja valgusjooned, mis on hajutatud 
heledate otstega. 

KELLELE ON KOOLITUS MÕELDUD: 
Jätkake oma balayage’i spetsialisti teekonda! Kas tahate teada, kuidas 
teostada sotsiaalmeedias populaarseid tehnikaid? Kui olete balayage’s 
juba osav, aga tahate oma oskuseid veel täiendada? Siis on see seminar 
just Teile!

KOOLITUSE SISU:
• Saage illuminage’i ja Brasiilia illuminage’i spetsialistiks.
• Proovige uusi murrangulisi tehnikaid nagu AirTouch tehnikas heledad 

triibud.
• Õppige edasijõudnutele mõeldud toonimistehnikaid ja -teenuseid, 

näiteks värvi sulandamist ja hajutamist.
• Brasiilia illuminage teenused:
• Tehnikad • Helestamine fooliumitega (täpne asetus) • Toonimine/

särateenus hajutamiseks.
• Asetus, näo raamimine.

Koolitust juhendab Anneli Soonberg.

95 eur

praktiilise 
värvitööga

29. NOVEMBER

10.00-17.00

Modell alates 12.00

MOEKAD 
VÄRVITEHNIKAD

Kiired värvitehnikad ja 
läiketeenused mille abil 
ilmestada igapäevaseid 

salongiteenuseid.

MIS KOOLITUS SEE ON: 
Avastage moekad värvitehnikad ja läiketeenused
Tekitage loomulike päikesest pakatavate nooruslike juuste illusioon. 
Rikastage juuri kergelt varjulise efektiga.  Avastage läiekteenused, 
millega saate luua loomulikke päikesest pakatavaid soenguid, millega 
ei kaasne dramaatilist muutust. Looge kiirelt ja mugavalt lõputult 
personaalseid värvitulemusi, isikupära ja eneseväljendust, luues 
äratuntava tulemuse, mis on samas iga inimese puhul erinev. Loodavad 
mitmetoonilised heledad ja tumedad salgud kaunistavad juukseid 
õrnade loomulike toonidega ning võivad jätta värskema mulje.

KELLELE SEE ON MÕELDUD: 
Juuksuritele, kes soovivad oma oskusi täiendada ja saada inspiratsioni 
hooaja  moekatest värvilahendustest.

Koolitust juhendab Anneli Soonberg.

95 eur

praktiilise 
värvitööga

COLOR CRAFT 
KOOLITUS 

2 3

• Stuudio koolitustel pakume kohvi ja suupisteid. • Koolituste praktilistes osades palume kaasa võtta isiklikud töövahendid: kliendikate, põll, 
kammid, harjad, käärid,triikijad, tangid, lõikusklambrid. Praktilistes osades oma kaasavõetud modellid. • Koolituste päeval on osalejatel erII 
PAkkumised. • Stuudiol on õigus muuta koolituse toimumisaega, koolitajat ja hinda. • Koolituskoha garanteerib koolitustasu kohene maksmine. 
Koolitusest loobumisel ajavahemikus 2 nädalat või vähem enne koolitust, koolitustasu ei kuulu tagastamisele. Palume valida uus koolitusaeg kalendrist.



OOTAME TEID jälgima meie uudseid LIVE_koolitusi      WellaStuudioTallinn, TASUTA kõigile

LIVE koolitustel jagab inspiratsiooni Wella kauaaegne ja mitmekülgsete kogemustega koolitaja 
Anneli Soonberg

LIVE KOOLITUSED kell 11.00-11.20

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS HIND

28. OKTOOBER

10.00-14.00

Kuidas reklaamida 
juuksuril ennast või 

oma salongi

Koolitus on koostatud Wella poolt kogu maailmas teostatud 
kvantitatiivse uuringu tulemuste alusel ning põhineb edukate 
ettevõtete, stilistide ja blogijate kogemusel, kuidas kõige efektiivsemalt 
kasutada sotsiaalmeediat. Seminaris osalejad harjutavad, kuidas teha 
professionaalseid fotosid juuksehooldustoodetest. Kaasa tuleb võtta 
oma nutitelefon, millel on piisavalt mälumahtu.

Koolitust juhendab Helen Merila, Sirowa Tallinn meediajuht,  
@sirowabeautyworld

50 eur

4. OKTOOBER

LIVE
UUDISED - HOOLDUSSARJAD/SALONGIHOOLDUSED WELLA ELEMENTS JA 
NUTRICURLS

4. OKTOOBER

LIVE
13.00-13.20

NIOXIN - TERVIKLIK HOOLDUSSARI, ET ANDA JUUSTELE TÄIDLASEM JA 
KOHEVAM VÄLIMUS, TÕHUS JUUSTE VÄLJALANGEMISE SEERUM - ANTI HAIRLOSS 
SERUM

5. OKTOOBER

LIVE
MOEKAS VÄRVITEHNIKA - MONEYPIECE

8. NOVEMBER

LIVE
NIOXIN - TÕHUSAD SALONGIHOOLDUSED, PEANAHA VÄRSKENDUSEKS JA 
INTENSIIVHOOLDUSTEKS

23. NOVEMBER

LIVE
EIMI VIIMISLUSTOODETE KASUTUSNIPPE KIIREKS JA MOEKAKS 
LÕPPVIIMISTLUSEKS

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS HIND

12. OKTOOBER 

30. NOVEMBER

10.00-16.00

Modell alates 12.00

Praktiline töö 
kaasavõetud modellil.

KADUS 
PROFESSIONALI 

VÄRVIMISE ALUSED
eesti/vene keeles

MIS KOOLITUS SEE ON: 
Põhjalik ülevaade Kadus Professionali värvitoodete kasutusvõimalustest 
ja  reeglitest: püsivärvid, poolpüsivärvid, Color Switch. Erinevad 
blondeerimistooted ja Lightplex helestussüsteem.

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD:
Kõikidele juuksuritele, kes soovivad saada ülevaadet KADUS värvidest, 
nende toonide valikust, kasutamisest, segmisinippidest jne.

Koolitust juhendab Olga Cerus Soares (GLAMHAIR salong)

25 eur

praktiilise 
värvitööga

26. OKTOOBER

10.00-15.00

Praktika kaasavõetud 
modellil

BLOW-DRY 
FÖÖNISOENGUD 
RULLHARJAGA

Saage täiuslike föönisoengute meistriks, et kliendid tuleksid kõige 
kaunimateks tulemusteks just Teie juurde! Käesolev koolitus suunatud 
nii alustavale juuksurile kui professionaalidele, kes soovivad omandada 
oskusi , kuidas teostada püsivaid igapäevaseid ja pidulikumaid 
föönisoenguid, mis on iga naise unelm. Koolituse käigus saavad 
osalejad põhjaliku ülevaate föönisoengute põhitõdedest, õpivad jaotusi 
ja fööni kasutades, kuivatama juukseid soengusse. Samuti ülevaade 
rullharjadest, sobilike lõppviimistlustoodete kasutamine. 

KOOLITUSE SISU:
• Trendikad föönisoengud.
• Erinevate rullharja tehnikate kasutamine.
• Juuste ettevalmistamine föönisoengute tegemiseks, õiged  

viimistlustooted.
• Kuidas saavutada maksimaalne kohevus
• Lõppviimistlus ja kauapüsiv fikseerimine.

Koolitust juhendab Olga Cerus Soares (GLAMHAIR salong)

80 eur

16. NOVEMBER

10.00-15.00

Modell alates 11.30

10.00-11.30

Teooria

11.30-12.00 KohvII 
PAus

12.00-15.00 
Praktiline töö 

kaasavõetud modellil.

UUED 
SÄRATEENUSED 

JA PRISMAATILINE 
KOLLEKTSIOON

MIS KOOLITUS SEE ON:
• Prismaatilise kollektsiooni uute toonide tutvustus, 2021 kevadsuvised 

TRENDID.
• Uue LightPlex hooldussarja tutvustus.

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD:
• Kadus Professionali brändi kasutavatele juuksuritele, kes tahavad 

tutvuda uute toonide ja toodetega.
• Juuksuritele, kes tahavad pakkuda klientidele uusi moekaid ja 

säravaid värvi- ja hooldusteenuseid. 
• Kollektsioniga saavutate mitmetooniliselt peegelduva tulemuse 

vaid ühe värvitooniga. Avastage 3 uut püsivärvitooni ja 3 uut 
kergvärvitonitooni.

Praktilised värvimised kaasavõetud modellil.

Koolitust juhendab Olga Cerus Soares (GLAMHAIR salong)

60 eur

praktiilise 
värvitööga

LIVE

• Stuudio koolitustel pakume kohvi ja suupisteid. • Koolituste praktilistes osades palume kaasa võtta isiklikud töövahendid: kliendikate, põll, 
kammid, harjad, käärid,triikijad, tangid, lõikusklambrid. Praktilistes osades oma kaasavõetud modellid. • Koolituste päeval on osalejatel eripakkumised. 
• Stuudiol on õigus muuta koolituse toimumisaega, koolitajat ja hinda. • Koolituskoha garanteerib koolitustasu kohene maksmine. Koolitusest 
loobumisel ajavahemikus 2 nädalat või vähem enne koolitust, koolitustasu ei kuulu tagastamisele. Palume valida uus koolitusaeg kalendrist.

• Stuudio koolitustel pakume kohvi ja suupisteid. • Koolituste praktilistes osades palume kaasa võtta isiklikud töövahendid: kliendikate, põll, 
kammid, harjad, käärid,triikijad, tangid, lõikusklambrid. Praktilistes osades oma kaasavõetud modellid. • Koolituste päeval on osalejatel eripakkumised. 
• Stuudiol on õigus muuta koolituse toimumisaega, koolitajat ja hinda. • Koolituskoha garanteerib koolitustasu kohene maksmine. Koolitusest 
loobumisel ajavahemikus 2 nädalat või vähem enne koolitust, koolitustasu ei kuulu tagastamisele. Palume valida uus koolitusaeg kalendrist.
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KOOLITUSKALENDER II PA 2021

C E L LO P H A N E S  VÄ R V I D

CINNAMON RED CASSIS RED CRANBERRY RED CARAMEL BROWN CHOCOLATE BROWN

HONEYCOMB BLONDVANILLA BLONDICE BLOND ROSE BLONDECLEAR SAFFRON RED

ESPRESSO BROWN

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS HIND

7. OKTOOBER

18. NOVEMBER

10.00-15.00

AVASTAGE SEBASTIAN 
PROFESSIONALI 

MAAILM JA 
CELLOPHANES 

JUUKSEVÄRVIDE 
SÄRA

Sebastiani sai alguse visiooonist, et ilu loomisel pole piire. Mõelgem 
väljapoole oma eriala piire ning järgime endas oleva kunstniku 
ambitsioone, nihutades piire ja luues uusi võimalusi eneseväljenduseks.
Koolitus viib Teid Sebastian’i toodete maailma ja loovasse meeleollu, 
tutvustades kaubamärgi tooteid, iseloomu ja tunnete maailma. 
Saavutage enesekindlus toodete kasutamisel ja soovitamisel oma 
klientidele. Unikaalsed Cellophanes’ga juuksevärvid, mis pakuvad kerge 
ja õrna ammoniaagivaba värvitulemuse – ergastage loomulikke või 
värvitud juuste läiget.
Peroksiidi- ja ammoniaagivaba värvisära kompleks sobib kõikidele 
juuksetüüpidele. Revolutsiooniline toiduvärvi-koostis ladestub juuksel, 
elavdab ja paneb iga juuksekarva läbikumava värviga helendama kuni 
neljaks nädalaks.

Värvikoostis tugevdab juukseid, säilitab niiskustaseme ning parendab 
iga kihi sära, moodustades läbII PAistva, loomuliku katte ilusa 
värvitooniga. Toodete esitlus ja proovimine.

Koolitust juhendab Liina Heck

25 eur

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS HIND

20.OKTOOBER

10.00-16.00

Modell alates 12.00

10.00-12.30 
Teooria, demotööd 

3 meestelõikust 
laval

12.30-13.00 KohvII 
PAus

13.00-16.00 
Praktiline töö 
kaasavõetud 

modellil.

MOEKAD 
MEESTELÕIKUSED JA 
TRENDID, PRAKTILINE 

SEMINAR

Igapäeva salongitöös on mehed senisest enam trenditeadlikud ja valmis 
proovima uusi, moekaid meestelõikusi. Jagame inspiratsiooni ja ideid, 
kuidas kiirelt  ja mugavalt luua stiilseid meestelõikusi.

Koolitaja näitab erinevaid meeste lõikustehnikaid,  erinevaid fade-
tehnikaid ning tutvustab põhitõdesid, mida meeste juukselõikustes 
meeles peab pidama. Iga osaleja saab kaasa nõuanded, milliseid 
töövahendeid erinevate tehnikate tegemisel kasutada ja kasutusnipid 
igapäeva salongitöösse.

Juuksehooldustoodetest ning nende vajalikkusest. Koolitaja näitab 
erinevad juukselõikusvõtteid.

Koolitust juhendab Jevgeni Blinov (Story.spot.ee)

95 eur

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS HIND

10. NOVEMBER

10.00-15.30 

Modell alates 13.30

10.00-13.00 
Demo/teooria

13.30-15.30 
Demo+praktika

MOEKAD JA 
TRENDIKAD 

NAISTELÕIKUSED
eesti/vene keeles

MIS KOOLITUS SEE ON: 
Praegu panevad paljud meisterjuuksurid rõhku värvikoolitusele, 
eriti aktuaalsed on Airtouch, Shatush, Balayage tehnikad. Samas 
on väga olulised ka lõikuskoolitused, et värskendada oma teadmisi 
ja trenditunnetust. Meistriklassis räägib Jevgeni lõikustrendidest 
ja demonstreerib kolme aktuaalset naiste juukselõikust, kasutades 
erinevaid tehnikaid. Koolitus koosneb loengust, kolme juukselõikuse 
demonstreerimisest ja praktilisest tööst. 

Praktiline töö kaasavõetud modellile. Juuste pikkusel pole tähtsust, kuid 
modell peab olema valmis muutusteks.

Koolitust juhendab Jevgeni Blinov (Story.spot.ee)

Demo/
teooria 
80 eur

Demo 
+ 

prak- 
tika 

140 eur

3. NOVEMBER 

11.00 - 17.00

AILI PUSS 
SOENGUKOOLITUSED

MIS KOOLITUS SEE ON:

ROMANTILISTE PUNUTISTE WORKSHOP

Koolitusel toob Aili Puss Teieni mitmed erinevad lihtsad-kiired tehnikad 
romantiliste punutiste loomiseks. Need soengustiilid sobivad nii 
pruudile kui ka just tänapäeva tänavastiili. Nagu kalasaba, hollandII 
PAts, viljapea, neljaga punumine jne.

Koolitus on praktiline Hands-ON – nukupeade peal, mis on kohapeal 
olemas.

Koolitust juhendab Aili Puss
Koolitustele registreerimine otse: info@ailipusshairshow.com

125 eur

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS HIND

2. DETSEMBER

11.00-16.00

TÄIUSLIKUD LOKID JA 
LAINED

MIS KOOLITUS SEE ON: 
Koolitusel saab praktiseerida erinevaid loki- ja lainetehnikaid.

Tulemas on pidude aeg ja vaja oleks meelde tuletada põhitõed ning 
harjutada oma oskusi täiusliku tulemuseni.

Räägime millest alustada, kuidas ja millistel alustel jaotada juukseid, 
erinevate juuksetüüpide ettevalmistamine, et lokk ikka püsiks.

Räägime viimistlusvahenditest ja muudest vajalikest nüanssidest. 

Julgustan Sind lähenema lokkidele/lainetele uue vaatenurga alt ja 
looma uusi, põnevaid ja kauapüsivaid tulemusi, millega kliente üllatada.

Võimalus tutvuda ja katsetada erinevaid Aili Pussi lemmiktooteid ja 
elektroonilisi tarvikuid.

Koolitust juhendab Aili Puss
Koolitustele registreerimine otse: info@ailipusshairshow.com

50 - 
149 eur

1. DETSEMBER

11.00 - 16.30

PIDULIKUD 
SALONGISOENGUD

MIS KOOLITUS SEE ON:

See koolitus on just Sulle, kui tunned, et vajad uusi soengunippe.

Koolitusel näitame kuidas luua kiirelt hea soengupõhi ja mitmeid kiireid 
võimalusi soengu sättimiseks.

Kindlasti räägime viimistlusvahenditest ja kuidas on parim viis neid 
kasutada.

Tule ja saa uut inspiratsiooni, et saaksid veel põnevamaid soenguid oma 
klientidele pakkuda.

Koolituse vorm: hands-on nukkudel.

Koolitust juhendab Aili Puss
Koolitustele registreerimine otse: info@ailipusshairshow.com

125 eur

7

• Stuudio koolitustel pakume kohvi ja suupisteid. • Koolituste praktilistes osades palume kaasa võtta isiklikud töövahendid: kliendikate, põll, 
kammid, harjad, käärid,triikijad, tangid, lõikusklambrid. Praktilistes osades oma kaasavõetud modellid. • Koolituste päeval on osalejatel eripakkumised. 
• Stuudiol on õigus muuta koolituse toimumisaega, koolitajat ja hinda. • Koolituskoha garanteerib koolitustasu kohene maksmine. Koolitusest 
loobumisel ajavahemikus 2 nädalat või vähem enne koolitust, koolitustasu ei kuulu tagastamisele. Palume valida uus koolitusaeg kalendrist.



LISAINFO JA REGISTREERUMINE KOOLITUSTELE STUUDIOS:
WellaStudioTallinn@sirowa.com

Tel: 58 210 104
LISAINFO MÜÜGIESINDAJATELT

Anneli Lepp 51 17 795 • Diana Saar 51 62 188 • Ulla Kindel 51 22 716

looduslikud ja kauapüsivad

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS HIND

13. OKTOOBER

10.00-13.00

UUS HOOAJA 
KOLLEKTSIOON JA 
NATURE STRONG 

VEGAN KÜÜNELAKID

Usume, et professionaalsed küünetehnikud on OPI brändi kõige 
kallim vara. OPI on pühendunud põnevate ja inspireerivate koolituste 
läbiviimisele, et pakkuda tehnikaid, tooteid ja teenuseid Teie klientide 
lojaalsuse ja usalduse võitmiseks. 

KOOLITUSE SISU
• Tutvumine OPI värvide maailmaga ja laialdaste salongivahenditega.
• OPI GELGOLOR geelisüsteem.
• Õppige küüsi korrektselt ette valmistama ning lakki peale kandma ja 

eemaldama, et kliendid ei tahaks geelküüntest kunagi loobuda! 
• Tutvuge lähemalt OPI GelColor süsteemi ja tehnoloogiaga 
• Omandage praktilises töötoas parimad lakkimis- ja 

eemaldamisoskused, et tagada optimaalsed tulemused 
• Õppige pakkuma küünemaalingute abil rohkem lakiteenuseid 
• Praktiline seminar OPI geelsüsteemi ja selle kasutamise kohta. 

Moetrendid ja hooaja NAIL ART kasutusjuhendid.

OPI Gel Color kasutamine kaasavõetud modellil.
 
Praktiline toodete proovimine kohapeal.
Koolitust juhendab Anneli Soontna.

25 eur

TÄHISTAME 
JUUBELIAASTAT!
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