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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

WellaProfessionals.Estonia
Kadus Professional Estonia
OPI.Estonia
SystemProfessionalsEstonia
WellaStuudioTallinn

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

WellaProfessionals.Estonia
OPI.Estonia 
WellaStudioTallinn
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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.
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KOOLITUSKALENDER I PA 2022

WELLA PROFESSIONALS
TOODETE BAASKOOLITUSED

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS HIND

EESTI KEELES

14. VEEBRUAR

21. MÄRTS

18. APRILL

16. MAI

6. JUUNI

VENE KEELES

ILJA 
KOMAROV

9. MÄRTS

13. APRILL

11. MAI

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

9. märts, 13. aprill ja 11. mai koolitust juhendab ILJA KOMAROV

(Denis Kovalenko ilusalong meisterjuuksur-koolitaja)

25 eur

praktiilise 
värvitööga
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• 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.



3. MAI

11.00-15.00

Modell 11.00

AVASTAGE TRENDIKAD VÄRVITEHNIKAD JA LÄIKETEENUSED BLONDIDELE

Kliendid soovivad endiselt terve välimusega ja lihtsalt hooldatavaid värvitulemusi. 

Suureks trendiks on kujunenud juuste toonimine koostiselt õrnade toonimissegudega, kus 

kasutatakse otsetoimivate pigmentidega toonivaid-, poolpüsi- või püsivärvi segusid. Võime 

luua pastelseid, erksaid või ka loomulikke tulemusi - täpselt selliseid, mida meie kliendid 

soovivad. 

Koolitusel õpite kasutama erinevaid, toonimiseks sobivaid värvtooteid ja koostama 

värvisegusid, mis on teie kliendi juustele kõige sobivamad. Saate teada kuidas ja milliste 

segudega takistada heledate, pastelsete toonide kiiret tuhmumist ja millised hooldutooted 

aitavad värvitoonil kauem püsida. 

KELLELE ON KOOLITUS MÕELDUD?
Juuksuritele, kes ja soovivad oma oskusi täiendada, katsetada põnevaid värvisegusid 
juhendaja kaasabil ja saada inspiratsioni hooaja  moekatest värvilahendustest.

Koolitust juhendab ANNELI SOONBERG 

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS HIND

29. MÄRTS

11.00-16.00

Modell alates 12.30

HOOAJA TRENDID

KOLESTON PERFECT 
PEEGELDAVAD 

VÄRVITEHNIKAD

Palume eelnevalt  

tutvuda FB LIVE  

koolitustega 

peegeldavate 

värvitehnikate osas.

MIS KOOLITUS SEE ON:
Koolitusel tutvute hooaja värvitrendidega ja kahe uue 
mitmetasandilise, peegeldava värviteenusega.

KOOLITUSE SISU:
Saate harjutada erinevaid tehnikaid ja katsetada põnevaid 
värvisegusid juhendaja kaasabil. Praktilise töö osas võite valida 
oma modellile sobivama värvitehnika.

Mirrorlights peegeldav värvitehnika 
on kaasaegne lähenemine halli katmisele.
Tumedamad tagumised ja heledamad eesmised juuksed 
kombineerituna helestustehnikatega, mis loovad noorusliku, 
mitmetoonilise tulemuse.

Sadowlights peegeldav värvitehnika 
Klassikaliste heledate triipude asemel erinevates toonides 
põimitud triibud. Põimitud kontrastsed toonid loovad ülimalt 
täpse, mitmetoonilise ja täiuslikult hajutatud tulemuse, mida saab 
teostada ka väga pikkadel juustel.
Shadowlights peegeldav tehnika kombineerib kontrastsed toonid, 
et luua erinevates toonides värvipuhanguid.

Koolitust juhendab ANNELI SOONBERG

95 eur
praktiilise
värvitööga

KOLESTON PERFECT LIGHTS  - PEEGELDAVAD MITMETASANDILISED VÄRVITEHNIKAD.
Pärast aastatepikkusi tuhkjaid ja jahedaid trende näeme uuesti sooje toone. Kliendid soovivad uusi trende 
järgides endiselt terve välimusega ja lihtsalt hooldatavaid tulemusi. Sellest tulenevalt on kasutusel tehnikad, 
mis loovad mitmetasandilise ja värske soengu ning juuksed kasvavad välja vähemnähtavalt.

TRENDIKAD JUUSTE TOONIMISED BLONDIDELE. TOONIVATE-, POOLPÜSI- JA PÜSIVÄRVIDEGA. 

Pakkuge klientidele mitmekülgseid võimalusi olla stiilne ja trendikas. 

95 eur
praktiilise
värvitööga
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Tutvustame inspireerivaid ja trendikaid uusi värvitehnikaid nind säravaid ja salongis igapäevaseid  toonimisi 
püsi- ja kergvärvidega.

Kliendid tahavad mitmetasandilist ja loomulikult peegelduvat tulemust. Väga tugevalt värvitud 
ebaloomulikud juuksed on jäänud minevikku. Nüüd soovitame klientidele kaasaegseid mitmetasandilisi 
toone. Klassikaliste triipude asemel trendikate shadowlights triipude ja halli traditsioonilise katmise asemel 
trendikate mirrorlights triipude valimine loob täiusliku peegelduse kõigil klientidel.

LIVE KOOLITUSED kell 11.00-11.20

8. VEEBRUAR Milliste korrigeerivate teenuste abil saab tumedamaks värvitud juuksed 
heledamaks? Kasutusnipid ja teenused. (Blondeerivad segud ja Color Renew 
värviparandussüsteem.)

15. VEEBRUAR MIRRORLIGHTS HELESTUSTEHNIKAGA MANDELBLOND (ALMOND BLOND)

Loob noorusliku mitmetoonilise tulemuse, mida on lihtne hooldada. Halli katmine ei 
pea tähendama ainult kõigi hallide juuste katmist tugeva tooniga. Tänapäeval soovivad 
hallide juustega kliendid nooruslikke ja lihtsalt hooldatavaid tulemusi. Tumedamad 
tagumised ja heledamad eesmised juuksed loovad noorusliku mitmetoonilise 
tulemuse. 

15. MÄRTS TRENDIKAD JUUSTE TOONIMISED - Trendikad VIOLETSED värvisegud toonimiseks.
Inspiratsiooniks on trendikas värvitoon - Pantone 2022 Very Peri - kuidas ja milliste 
värvisegudega see salongis saavutada? (Kerg ja püsivärvide valikust.) Pakkuge 

klientidele mitmekülgseid võimalusi olla stiilne ja trendikas. #veryperihair

22. MÄRTS SHADOWLIGHTS TRIIBUTAMISTEHNIKAGA KANEELIPUNANE (CINNAMON RED)

Pakkuge shadowlights teenusega ühevärviliste heledate triipude asemel 
mitmetasandilist ja -toonilist tulemust. Põhimõte: kontrastsed toonid (näiteks soe ja 
jahe) või üksteist esiletoovad toonid (näiteks lilla ja vaskne). Kõiki toone ei kasutata 
samas koguses, vaid põhi- ja lisatoonidena. See loob ülimalt loomuliku mitmetoonilise 
tulemuse, mis ei ole tugevalt triibuline.

����
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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

KOOLITUSKALENDER I PA 2022



11. APRILL  TRENDIKAD JUUSTE TOONIMISED BLONDIDELE PÜSIVÄRVIGA 
KOLESTON PERFECT PERFECT - kuidas ja milliste püsivärvisegudega 
saavutada kauneid pastelseid tulemusi? Koleston Perfect on tehnoloogiliselt 
kõige kõrgetasemelisem püsivärv kogu juukstööstuses, sisaldades täiesti 
unikaalset Pure Balance tehnoloogiat ja ME+ värvimolekule, tagab paremad 
värvitulemused, tuhmub vähem ja kaitseb juustes olevaid sidemeid 
kahjustuste eest tänu Pure Balance tehnoloogiale.

12. APRILL SHADOWLIGHTS TRIIBUTAMISTEHNIKAGA VAHTRABRÜNETT (MAPLE 
BRUNETTE)
Pakkuge shadowlights teenusega ühevärviliste heledate triipude asemel 
mitmetasandilist ja -toonilist tulemust. Põhimõte: kontrastsed toonid (näiteks 
soe ja jahe) või üksteist esiletoovad toonid (näiteks lilla ja vaskne). Kõiki toone 
ei kasutata samas koguses, vaid põhi- ja lisatoonidena. See loob ülimalt 
loomuliku mitmetoonilise tulemuse, mis ei ole tugevalt triibuline.

17. MAI SHADOWLIGHTS TRIIBUTAMISTEHNIKAGA VANILLIEBLOND (VANILLA 
BLONDE)
Pakkuge shadowlights teenusega ühevärviliste heledate triipude asemel 
mitmetasandilist ja -toonilist tulemust. Põhimõte: kontrastsed toonid (näiteks 
soe ja jahe) või üksteist esiletoovad toonid (näiteks lilla ja vaskne). Kõiki toone 
ei kasutata samas koguses, vaid põhi- ja lisatoonidena. See loob ülimalt 
loomuliku mitmetoonilise tulemuse, mis ei ole tugevalt triibuline.

23. MAI TRENDIKAD JUUSTE TOONIMISED BLONDIDELE PÜSIVÄRVIGA 
ILLUMINA COLOR - milliste värvitoonide ja segudega saavutada 
varjundirikkaid, jahedaid ning pehmeid ja tredikaid sooje toone? Illumina 
Color püsivärvides sisalduv patenteeritud MICROLIGHT tehnoloogia tagab 
puhta, selge ja läbikumava värvitulemuse igas valguses. Illumina Color annab 
juustele terve, loomuliku välimuse ja nooruslikult särava valguspeegelduse. 
Pakkuge klientidele mitmekülgseid, personaalseid ja isikupäraseid 
värvitulemusi.

14. JUUNI TRENDIKAD JUUSTE TOONIMISED BLONDIDELE POOLPÜSIVÄRVIGA 
COLOR TOUCH - kuidas ja milliste värvisegudega see salongis saavutada? 
Color Touchiga kogete püsivärvi sära ja elujõudu, mis on ammoniaagivaba ja 
leebema koostisega. Pakkuge klientidele mitmekülgseid võimalusi olla stiilne 
ja trendikas.
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CINNAMON RED CASSIS RED CRANBERRY RED CARAMEL BROWN CHOCOLATE BROWN ESPRESSO BROWN

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS HIND

8. MÄRTS
19. APRILL

24. MAI

10.00-16.00

Modell alates 
12.00

Praktiline töö 
kaasavõetud 

modellil.

KADUS 
PROFESSIONALI 

VÄRVIMISE ALUSED

EESTI/VENE KEELES

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, segamise nippidest jne

Koolitaja OLGA CERUS SOARES (GLAMHAIR salongi tippjuuksur/
koolitaja/erinevad meediaprojektid/lavashowd).

25 eur

praktiilise 

värvitööga

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS HIND

10. MAI

10.00-15.00

Modell alates 11.00

Praktiline töö 
kaasavõetud 

modellil

KADUS COLOR TUNE -

UUTE TRENDIKATE 
BLONDIDE TOONIJATE

KOLLEKTSIOON  

(6 TK)

Uued blondi kiirtoonijad sobivad ideaalselt blondi värvi parandamiseks 
ja soovimatute toonide neutraliseerimiseks, et saavutada kõige kaunim 
blond, mis särab intensiivselt ja on tõeliselt mitmetasandiline. Uue 
hooaja kollektsiooni inspiratsioon, värvitoonid ja ülevaade erinavatest 
värvimistehnikatest. 6 omavahel segatavas toonis võimalikult 
mitmekesisteks ja lõpututeks toonimisvõimalusteks.
BLONDI SUUREPÄRANE KORRIGEERIMINE
Sobib ideaalselt blondi värvi parandamiseks ja soovimatute toonide 
neutraliseerimiseks, et saavutada kõige kaunim blond, mis särab 
intensiivselt ja on tõeliselt mitmetasandiline.
KIIRTEENUS
Looge toonile vastav tulemus, mille teostamiseks kulub kokku umbes 18 
minutit.
LIHTNE KASUTADA
Tänu kreemjale geelkoostisele on toodet lihtne juustele kanda ja selle 
saab kiiresti laiali ajada. Sobib kasutamiseks nii pudeli kui ka kausi ja 
pintsliga.
ÕRN KOOSTIS
Parandab juuste seisundit ja töödeldavust pärast eelnevat helestamist.

Praktilised  värvimised kaasavõetud modellil.

Koolitust juhendab OLGA CERUS SOARES (GLAMHAIR salongi 
tippjuuksur/koolitaja/erinevad meediaprojektid/lavashowd).

75 eur

METALLIDE EEST KOHESELT KAITSEV TEHNOLOOGIA
KAITSEB JUUKSEID KAHJUSTUSTE EEST
ÜHTLANE JA SÄRAV JUUKSEVÄRV

CASSIS RED CRANBERRY RED CARAMEL BROWN CHOCOLATE BROWNCARAMEL BROWNCRANBERRY RED CARAMEL BROWN

/06
/07

/1

/19
/69

/81

PROTECTION AGAINST 

HAIR DAMAGE*

EVEN SHINY 

HAIR COLOR

• 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.



NELJAPÄEV 17. MÄRTS kell 10:00 

“Meistriklass Three Sidez” 
Look & Learn ning Hands-On formaat. Koolitus on eesti ja vene keeles.

Kolme meistri koostöö:

Aleksandr Shirobokov @a.shirobokoff, Jevgeni Blinov @jevgenhair,

Mihhail Ivantsiv @mixes_the_barber

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

24. MÄRTS
28. APRILL

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

Three Sidez - kolm meistrit, kolm visiooni.
Igal esinejal on unikaalsed, väärtuslikud teadmised ja kogemused, mida nad jagavad teiega! 

Meistrid esitlevad kõige uuemaid trendikaid ja moodsaid meeste soenguid. Saate üksikasjalikult teada, kuidas tehniliselt 
õigesti ehitada õigeid juukselõikuse algoritme. Saate positiivse emotsiooni ja motivatsiooni laengu.
Look & Learn - kokku näete laval 9 modelli.
Praktiseerimiseks tuleb kutsuda oma modelli kell 13:45
Modelli juuste pikkus peab olema pealael mitte lühem kui 5 cm, küljel mitte lühem kui 2 cm.

Look & Learn Early Bird – 75 € (maksimaalselt 20 kohta)
Look & Learn – 90 €
Hands-On - 190 € (maksimaalselt 12 kohta)

10:00 Look & Learn 1 osa
11:30 Kohvipaus
12:00 Look & Learn 2 osa
13:30 Lõuna
14:00 Hands-On
16:00 Lõpp Piletid=>  https://fi enta.com/et/three-sidez VÕI kirjuta Info@storyspot.ee, telefon: 51937104

studio
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FÖÖNISOENGUTE KOOLITUSED 
KOOSTÖÖS MEISTERKOOLITAJAGA AILI PUSS

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS HIND

2. MÄRTS
27. APRILL

18. MAI

11.00- 13.00 
TEOORIA

13.30-16.00 
PRAKTIKA EHK 

HANDS ON

FÖÖNISOENGUTE 
KOOLITUS KOOS 

MEISTERKOOLITAJAGA

AILI PUSS

See koolitus on föönitamise ABC, kus seletan lahti kõik kraadi all 
föönitamise, suunaga kuivatamise, kuidas üldse alustada föönisoengu 
teostamist. Milliseid vahendeid ja viimistlust kasutada. Käte tehnikad, 
tuule suunamis suunad. Teostame imelise naiseliku föönisoengu 
algusest lõpptulemuseni nukupeal praktikas.
Koolitaja Aili Puss
Koolitusele kaasa vaja võtta :
- veesprei pudel
- föön suunamisotsikuga
- rullhari nr 2 või 3
- lõikuskamm
- 6 suurt eraldus klambrit
Koolitus toimub Wella Koolituskeskuses.

Registreerida saab meili teel:

infoaplifestyle@gmail.com 

149 eur

KUUPÄEV KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE KIRJELDUS

17.-18. 
VEEBRUAR

25.-26. APRILL

MEISTERKOOLITAJA 
OLGA PALMITS 

MEISTRIKLASS  #TRENDS

Olga Palmits on tunnustatud värviekspert , ta on valitud Wella Professionalsi 
poolt globaalseses kampaanias üheks #140 Changemaker,́ mille raames esitati 
23 riigist üle 8000 silmapaistva värvilahenduse.
AIRTOUCH VÄRVITEHNIKAD
Kahepäevane Airtouch koolitus, kus arutame esimesel päeval põhjalikult selle 
tehnika printsiipe, 5 airtouchi jaotus- skeemi, mis annavad võimaluse kasutada 
seda värvitehnikat oma igapäevases töös. Käime läbi põhitõed, kuidas airtouch 
tehnikas föönitada, mis järjekorras jaotust teeme. Teine päev saab iga juuksur 
oma modelli peal otsast lõpuni töö iseseisvalt sooritada. Anname ülevaate  
hooldustets ,mis tagavad suurepärase juuksekvaliteedi ja annavad võimaluse 
toonitada juuksed ühtlaselt ja püsivalt. Ülevaade helestussalkude kasutamisest, 
kuidas teha nii et salk ei libiseks fooliumisest,  et blondeerija ei jookseks välja ja 
muud nipid mis teevad meie igapäevse salongitöö lihtsamaks. 

Lisainfo ja registreerimine : 

Facebook Olga Palmits 
Instagramm @olks @ilulabor #hairbyolks 
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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

16. MÄRTS

20. APRILL

25. MAI 

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 SOOTNA

25 eur
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