opleidingskalender
najaar 2022

Welcome to the COMODA academy!
Bij de COMODA academy kunt u als beauty professional terecht voor opleidingen in skin, make-up,
brows, tanning, nails & feet, maar ook voor events, workshops, lezingen & masterclasses. Afwisselend
zullen deze verzorgd worden door ons team van trainers of externe gastsprekers en docenten.

“Education is the foundation for progress!
Join us in our mission to educate, evolve and create change!”

Bij de COMODA academy kan u tal van opleidingen volgen, van basismodules tot submodules.
Denk maar aan een algemene make-up, brows of spraytanning opleiding tot specialisatiemodules
waarbij je je kan focussen op feestmake-up, make-up voor de mature huid, bruidsmake-up of
workshops om je sales of marketing skills naar een hoger niveau te tillen.
Learn, admire, become: een leer- en ontwikkelprincipe van Oolaboo. Bij opstart met Oolaboo
skincare is de ‘Authentic’ opleiding een vereiste. Wil je je verder specialiseren op een bepaalde
lijn of behandeling? Dan kan je een next level, super foodies, skin rebirth & guasha opleiding
meevolgen of een cursus die zich focust op voedingssupplementen of het geven van workshops.
Wil je je specialiseren in het aanbrengen van permanente make-up? Dan is een PMU opleiding bij
de Comoda Academy een perfecte start voor je praktijk! Zowel als starter als ervaren PMU artist
kan je bij ons tal van opleidingen meevolgen, van soft pixel ombre & powder brows tot design
eyeliner, smokey eyes en aquarel lips.

ontdek onze opleidingen

make-up academy
Tijdens onze algemene make-up training maak je kennis met de minerale make-up wereld van Mii. We overlopen
in de voormiddag het productgamma en gaan in de namiddag aan de slag in de praktijk zodat je deze
schitterende make-up lijn leert te gebruiken om tot een oogverblindend, natuurlijk resultaat te komen.
•
•
•
•

Dinsdag 16/08		
Dinsdag 06/09		
Dinsdag 25/10		
Maandag 21/11		

10u - 16u30
10u - 16u30
10u - 16u30
10u - 16u30

wenkbrauwstyling
Ontdek hoe je jezelf kan specialiseren in het modelleren van wenkbrauwen. Een gepersonaliseerde aanpak,
hypo-allergene huidvriendelijke wax en touch-up service om de drie weken, zijn de sleutelwoorden!
•
•
•

Dinsdag 28/06		
Maandag 12/09		
Dinsdag 22/11		

10u - 16u30
10u - 16u30
10u - 16u30

Vragen of
inschrijven kan
via academy@
comoda.be

spraytanning
Vanaf 2022 voorzien we een videotraining voor de Kissed by Mii opleiding. Je ontvangt via mail onze uitgeschreven cursus en in bijhorende
video wordt alles stap voor stap in de praktijk uitgelegd. Praktijk opleidingen gebeuren op aanvraag.

Bij opstart met ons gamma zijn de hoofdmodules (Mii make-up academy, Brow by Mii wenkbrauwstyling, Kissed by Mii) gratis. Andere
dagmodules kosten €100 excl. BTW, halve dag modules kosten €60 excl. BTW. Meer praktische info ontvang je na bevestiging van je
inschrijving. Je kan ook steeds genieten van 30% korting via KMO portefeuille bij elke opleiding vanaf €100 excl. BTW.
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1 - op - 1 make-up training
Struggle jij met bepaalde make-up technieken? Dan is deze één op één training iets voor jou! Op basis van jouw noden en wensen gaan
we aan de slag om jou zelfzekerder te laten voelen in je make-up. Deze training duurt drie uur & jij voorziet je eigen model.
Prijs:

NEW
from Mii

€200 voor een halve dag

Feestmake-up
Mis jij nog wat zelfvertrouwen op gebied van feestmake-up, eyeliner of valse wimpers? Dan is deze submodule ideaal voor jou. Na een fantastische demo van make-up
artist Sharon Baes ga je zelf aan de slag op een medecursist. Sharon geeft jullie al doende de nodige tips & tricks om jouw feestmake-up tot een next level te brengen.
•
•

Dinsdag 08/11		
Maandag 05/12		

09u30 - 13u
13u30 - 17u30

Feestkapsel
Deze workshop is gericht op kappers, visagisten & MUA’s om het vertrouwen te krijgen in het creëren van moeiteloze,
duurzame feestkapsels in een minimum van tijd. Bovendien zit deze sessie boordevol tips, hints en technieken
vanuit het werkveld.
Je brengt hiervoor een eigen model mee met een minimum haarlengte (schouderlengte).
Zo kunnen we realistisch te werk gaan.
•

Maandag 05/12		

09u30 - 13u

Start-2-workshop
Wil jij ook je verkoop een boost geven en weet je niet goed hoe je nu precies aan een workshop begint?
In deze sessie komen volgende punten aan bod:
1. Hoe begin je aan een workshop?
2. Wie, wat, hoe, waar, wanneer?
3. Hoe organiseer je een workshop praktisch?
4. Mogelijkheid tot ervaring uitwisselen met collega’s
5. Je ontvangt een handleiding als houvast
De training wordt gegeven door een MUA met jarenlange ervaring
•

Dinsdag 08/11		

13u30 - 17u30
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Basisopleiding make-up artist
In onze basisopleiding vormen we jou om tot ervaren make-up artist. We helpen je jouw pad als MUA uit te stippelen en te bewandelen.
De demo’s en oefenmomenten maken deze make-up opleiding heel praktijkgericht. Zo krijg je de make-up technieken goed in je
vingers en is dit je eerste stap naar een professionele carrière als MUA.
De nadruk in deze opleiding leggen we op het leren zien van de schoonheden van uw klanten en deze te accentueren met jouw skills.
Naturelle looks, bruidsmake-up en (basis) hair styling evenals make-up voor shoots en modeshow zijn voor jou een verworven skill na het
volgen van onze opleiding.
Dit traject bestaat uit 12 avondlessen telkens van 18u - 22u:
•
•
•
•
•
•

Maandag 29/08
Maandag 05/09
Maandag 12/09
Maandag 19/09
Maandag 26/09
Maandag 03/10

•
•
•
•
•
•

Maandag 10/10
Maandag 17/10
Maandag 24/10
Maandag 07/11
Maandag 14/11
Maandag 21/11

€750

excl. BTW

Opleiding make-up artist voor gevorderden
Dit traject bestaat uit een reeks masterclasses na elkaar waarin we jou helemaal wegwijs maken in next level make-up. Denk aan
creatieve demo’s en praktijk met een unieke afsluiter: een fotoshoot met jouw model in het Casino Cursaal van Oostende. Tevens
mag je 3 professionele foto’s uitkiezen na afloop om aan jouw portfolio toe te voegen.
Topics die aan bod komen zijn: het creëren van een cut crease, retro make-up, festival make-up, cat eye, jaren ‘20 en ‘30 make-up,
perfectie eyeliner etc. Dit traject kan je volgen overdag of ‘s avonds.
Dagopleiding van 09u30 - 17u30

Avondopleiding van 18u - 22u

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Maandag 08/08
Dinsdag 09/08
Maandag 22/08
Dinsdag 23/08
Maandag 29/08

Dinsdag 06/09
Dinsdag 13/09
Dinsdag 20/09
Dinsdag 27/09
Dinsdag 04/10

•
•
•
•
•

Dinsdag 11/10
Dinsdag 18/10
Dinsdag 25/10
Dinsdag 08/11
Dinsdag 15/11

Je kan ook steeds genieten van 30% korting via KMO portefeuille.
Informeer ook naar interessante opstartmogelijkheden met Mii.
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€850

excl. BTW

Kindergrime en sfx make-up
Als visagist(e) is het een extra troef voor jezelf of voor je klanten dat ietsje meer te kunnen. We gaan van kindergrime en facepainting in de
voormiddag over naar het meer gevorderde werk. Deze praktijkgerichte cursus biedt veel mogelijkheden om je talenten te ontplooien en je
skills aan te scherpen. Jullie treden tijdens deze opleiding uit de comfortzone en jullie kunnen jezelf helemaal laten gaan voor thema feestjes.
Daarbovenop is het ook heel leuk om grime looks te kunnen posten op jullie socials want ook daar is er veel vraag naar.
Je hebt geen voorkennis nodig om van start te kunnen gaan met deze opleiding. Geschikt voor make-up artists en grimeurs die zich willen
specialiseren in kindergrime, facepainting en sfx make-up.
•

Di 27/09		

Prijs:

10u - 16u30

€195 incl. starterspakket

Masterclass make-up
Level up & volg een masterclass make-up o.l.v. make-up artist Sharon Baes. Zij is gespecialiseerd in glamoureuze en gewaagdere make-up
looks met next level technieken. Verleg je grenzen en creëer de meest intense smokey eyes en glamlook!
•

Di 18/10		

Prijs:

13u - 17u 30

€100

Canva en Instagram
Stefanie van de Salonplanner helpt jou met haar jarenlange ervaring uit het werkveld/ beautysector verder op vlak van social media,
branding, sales en content creation. Samen werken jullie aan een uniformiteit binnen je socials. Ze zal verschillende topics uitgebreid
bespreken en ze zal je helpen je salon te doen groeien, zowel online als offline.
•

Ma 14/11		

Prijs:

09u30 - 17u

€195

Browmapping
Vind jij het lastig om de juiste vorm wenkbrauwen te bepalen? Heb je moeite met het uittekenen en ben je op zoek naar een perfecte
tool en techniek? De perfectietraining browmapping is dé training voor wenkbrauwstylisten die hun werk naar een hoger niveau willen
brengen en op de hoogte willen blijven van de nieuwste technieken bij het creëren van strakke & mooie brows.
•
Prijs:

Di 15/11		

10u - 16u30

€100
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oolaboo authentic
Kennis en persoonlijke begeleiding staan bij Oolaboo hoog in het vaandel. Voordat je met onze huidverbeterende
producten kunt starten vinden wij het vanzelfsprekend dat je volledig op de hoogte bent van onze producten,
onze filosofie en onze behandelingen, zo behaal je straks de meest optimale resultaten met onze treatments.
In deze tweedaagse training leer je alles over de filosofie en de cosmeceuticals van Oolaboo. In de praktijk
leer je alle stappen van onze unieke authentic treatment en hoe je deze kunt toepassen met de verschillende
huidverbeterende programma’s van Oolaboo, zodat je daarna helemaal klaar bent om als Oolaboo Skin Specialist
van start te kunnen gaan. Beide dagen kennen een theorie gedeelte ‘s ochtends en een praktijkgedeelte ‘s
middags.
Geschikt voor iedereen die recent met Oolaboo is gestart of de cursus wil meevolgen ter opfrissing om juist
productadvies of effectievere behandelingen aan te bieden. Telkens van 10u - 16u30
•
•
•
•
•

Di 30/08 & wo 31/08		
Wo 21/09 & do 22/09
Di 04/10 & wo 05/10		
Di 01/11 & wo 02/11		
Wo 16/11 & do 17/11

(Nederland)
(België)
(Nederland)
(Nederland)
(België)

morning dew
Het intensieve en nieuwe systeem van Oolaboo ‘morning dew hydra-active prebiotic program’ helpt vochtverlies te voorkomen en helpt een extra droge huid te
herstellen. De unieke producten bevatten breBIULIN AGA, een natuurlijke prebioticum waarvan is bewezen dat het helpt de microbiota van de huid in evenwicht te
brengen. Hierdoor wordt het huid-microbioom weer in balans gebracht, worden huidproblemen op een natuurlijke wijze opgelost en wordt huidschade, als gevolg van
conserveermiddelen aanwezig in cosmetica, voorkomen.
In deze training leer je alles over deze drie innovatie producten, speciaal ontwikkeld voor een droge, jeukende en/of eczeemgevoelige huid.
Tijdens de middag leer je in de praktijk de nieuwste ‘morning dew hydra-active treatment’.
•
•
•
•
•
•

Wo 14/09		
Vr 23/09		
Za 08/10		
Di 08/11		
Di 29/11		
Di 13/12		

10u - 13u (webinar)
10u - 16u30 (België)
10u - 13u (webinar)
10u - 16u30 (Nederland)
10u - 16u30 (Nederland)
10u - 13u (webinar)

Bij opstart met ons gamma is de hoofdmodule oolaboo authentic gratis. Andere dagmodules kosten €100 excl. BTW. Wil je een webinar meevolgen?
Dan kost dit €20 excl. BTW. Je kan ook steeds genieten van 30% korting via KMO portefeuille vanaf €100 excl. BTW.

5

superfoodies skin
Tijdens deze trainingsdag ontvang je in de ochtend de theoretische kennis over alle super foodies producten en wordt er stil gestaan bij de voordelen van de ‘keizer’
onder super foods: de Japanse Matcha thee. Tijdens het praktijkgedeelte ‘s middags leer je de pamper me treatment, gebaseerd op holistische massagetechnieken uit
Hawaï (Lomi Lomi). De sleutelwoorden voor deze treatment zijn: voeden, beschermen & beleven. De huid wordt overspoeld met voedende en hydraterende, op super
foods gebaseerde, producten voor een frisse en gezonde uitstraling.
•
•
•

Di 27/09		
Wo 26/10		
Di 22/11		

10u - 16u30 (Nederland)
10u - 16u30 (België)
10u - 16u30 (Nederland)

smart aesthetics

nieuwe & verbeterde formule!
Ontdek gloednieuwe Japanse anti-aging massage. In deze training leer je alles over ons smart aesthetics programma
dat zich richt op het vertragen van huidveroudering en de ondersteuning na botox en/ of fillerinjecties. Naast het smart
aesthetics serum leer je alles over onze twee nieuwste productinnovaties: de superhero vitamine A ampoule en age
defense skin firmer.
Dankzij dit programma wordt de huid compacter, gelift en worden rimpels minder zichtbaar. Om het resultaat van de
producten te versterken is een speciale treatment ontwikkeld. Met deze treatment worden het gelaat en de hals op
een natuurlijke manier gelift. In de namiddag wordt de toepassing van de massagetechniek, gebaseerd op de Kobido
gezichtsmassage (Kobido is Japans voor ‘de weg van de schoonheid) (deze eeuwenoude gezichtsmassage vindt haar
roots in de traditionele Chinese geneeskunde, net als Shiatsu), samen met de smart aesthetics producten aangeleerd.
•
•
•

Di 11/10		
Do 27/10		
Vr 18/11		

10u - 16u30 (Nederland)
10u - 16u30 (België)
10u - 16u30 (België)

tools for skin fools
Naast huidverbeterende producten heeft Oolaboo ook een aantal beauty tools in het assortiment. Maar waarvoor heb je deze
nu nodig? Onze beauty tools (vb. beauty roller, guasha stenen, OOOO sonic brush) zorger ervoor dat actieve ingrediënten beter
in de huid worden opgenomen. Je hoort het al, één van onze beauty tools toevoegen aan jouw behandeling kan zeker de
moeite waard zijn. Jouw klant krijgt er een stralende huid van en die extra minuten ontspanning zijn ook mooi meegenomen. In
deze training leer je alles over de toepassing van onze beauty tools en hoe je een skin work-out creëert. Je leert maar liefst twee
treatments: de guasha & de gemstone treatment. Cursisten moeten deze tools zelf meebrengen of aanschaffen.
•

Wo 12/10			

10u - 16u30 (Nederland)
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skin concerns face to face
Eczeem, psoriasis, acne en huidinfecties: elke huid vertelt een eigen verhaal. Al die verhalen en huidaandoeningen zie
je voorbijkomen in jouw salon & dat is niet verwonderlijk... De huid is ons grootste orgaan en heeft veel verschillende
functies. Een aantal onderwerpen die in deze training aan bod komen zijn: verschillende huidafwijkingen en infecties,
het herkennen van verdachte huidafwijkingen en infecties, het herkennen van verdachte vlekken en het beschrijven en
al dan behandelen of doorsturen van een klant.
Hoe meer kennis je hebt van deze huidaandoeningen, hoe beter een huidaandoening te herkennen is.
Schoonheidsspecialistes spelen een belangrijke rol in signalering en voorlichting bij cliënten met vervelende
huidaandoeningen, daarom mag je deze online training als gevorderd schoonheidsspecialiste niet missen.
•

Do 13/10		

10u - 13u (webinar)

skin renewal in a new light
deeptissue treatment

In deze training leer je alles over het bevorderen van huidvernieuwing. Centraal staat het gebruik van onze peelings in
combinatie met kuurprogramma’s. Je leert hoe onze peelings pigmentproblemen en onzuiverheden kunnen verminderen
en voorkomen. Zo leer jij hoe je jouw steentje kunt bijdragen aan het verminderen van de tekenen van (vroegtijdige)
huidveroudering bij jouw klanten. Uiteraard leer je alles over de ingrediënten en begrijp je waarom juist onze peelings
verzachtend en verhelderend op de huid werken.
In de praktijk leer je onze deep tissue massage, een unieke massage waarbij onderliggend bindweefsel diep in de
huid gestimuleerd wordt door middel van diverse intensieve massagetechnieken. Je leert hoe je dankzij onze deep
tissue massage de huiddoorbloeding kan stimuleren, de huidstructuur kan verjongen, blokkades kan reduceren en het
bindweefsel kan verstevigen.
•
•

Di 18/10		
Vr 28/10		

10u - 16u30 (Nederland)
10u - 16u30 (België)

oolaboo product kennis
Wil je je productkennis van Oolaboo nog eens opfrissen? Of heb je een nieuwe werknemer in dienst die nog niet 100% bekend is met onze producten?
Volg dan onze Oolaboo product kennis webinar mee & overloop samen met onze skin care trainster Marieke online het volledige gamma.
•

Di 06/12		

9u30 - 13u (webinar)
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externe opleiding - Natural Face Lifting Academy by Inge Deceuninck
Inge Deceuninck, oprichtster van de Natural Face Lifting Academy, heeft op basis van haar studies tot fysiotherapeute - ervaring in het brandwondencentrum in Gent - de 15 jaar
training - begeleiding en coaching in de fitness- en topsportwereld, 8 manuele technieken ontwikkeld om het gelaat te verjongen en de huid te verbeteren.
Opleidingsdag 1
Skimprovement (deel 1) Stimuleer, activeer & vitaliseer de huid
Met het geheel aangepaste productgamma stellen we 4 behandelplannen voorop
Plan 1: Oppervlakkige rimpels
Plan 2: Diepe rimpels en lifting van de gezichtscontouren
Plan 3: Droge tot zeer droge huid
Plan 4: Couperose
Leer waarom dit soort huiden deze stimulatie nodig hebben en hoe je de meest doeltreffende manuele technieken toepast
samen met de uitgekozen producten. Breng zo je resultaat nog naar een veel hoger niveau.
Opleidingsdag 2
Skimprovement (deel 2) Totale relaxatie in de huid zorgt voor huidherstel
Met het geheel aangepast productgamma stellen we 4 behandelplannen voorop
Plan 5: Acne
Plan 6: Rosacea
Plan 7: Eczeem
Plan 8: Psoriasis
Leer wat de meerwaarde is van celvernieuwing, het versterken van het immuunsysteem en het belang van het hoog
houden van de celenergie. De kennis van deze technieken en het omvormen tot je nieuwe salonbehandeling is essentiëel
als je wilt streven naar huidverbetering op het hoogste niveau en op een natuurlijke en manuele manier.
Opleidingsdag 3
SkinAlyse. Mijn huid thuis
Met het geheel aangepaste productgamma stellen we 8 behandelplannen voorop.
Hoe analyseer ik de huid van de klant om zo het meest perfecte behandeling op te stellen?
Welke technieken krijgt de klant mee huiswaarts en welke academy rituels horen daar het best bij?
•
Prijs:

Ma 03/10, di 04/10 & wo 05/10, telkens van 9u30 - 17u
Voor Oolaboo klanten €295/ dag excl. BTW - Voor niet-Oolaboo klanten €395/ dag excl. BTW (incl. starterkit)
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Een carrière als pmu artist, iets voor jou?
Onderscheid jezelf van anderen & wees innovatief! Kies voor een vak met toekomst.
1. Wil je graag starten als PMU artist?
Onder ‘PMU specialist’ bieden we kwalitatieve permanente make-up opleidingen aan, met begeleiding achteraf.
•
•

We helpen je graag op weg om een professionele PMU artist te worden
Er wordt gewerkt met veilige pigmenten en toestellen van hoge kwaliteit, die voldoen aan de strengste Europese normen

2. Reeds een ervaren PMU artist?
Dan zijn onze Masterclasses de oplossing voor jou!
Hier worden speciale technieken en effecten geleerd, waarmee je jouw permanente make-up techniek vervolmaakt en naar een
hoger niveau tilt. Twee mogelijkheden: perfectietraining per 3 of 1-op-1 training.

Vraag gerust naar onze uitgebreide infobrochure & condities!
permanente make-up is een vak dat voortdurend in ontwikkeling is
onze ervaring is hierbij jouw troef

Volg PMU specialist
PMU specialist

Volg Mooi! by Emmy
@pmu_specialist
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Mooi by Emmy

@mooibyemmy_pmuspecialist

Start dit najaar bij de COMODA PMU academy met een schitterende opleiding en specialiseer je in permanente make-up.
Onder leiding van Emmy Mattan (Master PMU artist) met meer dan 12 jaar toonaangevende ervaring,
staat je een schitterende toekomst te wachten.

silver
Tijdens deze opleiding krijg je 8 dagen les (1 dag theorieleer, 2 dagen wenkbrauwen, 2 dagen eyeliner - deepliner & normale eyeliner, 2
dagen lippen, 1 follow up dag). Telkens met 3 modellen. Tussenin wordt er gewerkt op latex om de techniek te vervolmaken, met interactie
tussen de cursist en de docent.
•
•
•
•
•

Theorie 29/08
Powderbrows 12/09 & 13/09
Eyeliner 10/10 & 11/10
Lips 21/11 & 22/11
Terugkomdag

€3550,excl. BTW

gold
Tijdens deze opleiding krijg je 11 dagen les (1 dag theorieleer, 3 dagen wenkbrauwen, 3 dagen eyeliner/ deepliner/
normale eyeliner, 3 dagen lippen & 1 follow up dag). Telkens met 5 modellen. Tussenin wordt er gewerkt op latex om de
techniek te vervolmaken, met interactie tussen de cursist en de docent.
Dit is een uitbreidingsmogelijkheid voor de “silver” module voor mensen zonder ervaring in de beautybranche of die
graag extra praktijk wensen.
•
•
•
•
•

Theorie 29/08
Powderbrows 12/09, 13/09 & 14/09
Eyeliner 10/10, 11/10 & 12/10
Lips 21/11, 22/11, 23/11
Terugkomdag

€4880,excl. BTW

Ontdek onze opleidingsdata
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theorie opleiding
We starten vanaf de basis, d.w.z. dat je geen voorafgaande kennis of ervaring nodig hebt om de lessenreeks succesvol mee te
volgen. Dit onderdeel omvat de algemene kennis over permanente make-up en alle medische en cosmetische aspecten die in
relatie staan tot PMU.
•

Ma 29/08		

10u - 16u30

1. Anatomie van de huid, contra-indicaties, voor- en nazorg
2. Hygiënenormen
3. Kleurenkennis

4. Pigmentenleer
5. Vormenleer, PMU tekenles en inzicht
6. Marketingmodule

full lips
Geef je ontwikkeling als PMU artist een boost en word een expert in full lips. Leer fantastisch stralende nude of felgekleurde lips
maken middels de 3D ombre techniek met meerdere pigmenten. Perfect voor klanten die van nature bleke lippen hebben of
voor klanten die gewend zijn altijd lipstick te gebruiken. Tevens geschikt voor klanten die dunne lippen hebben en een volume
effect zoeken of voor klanten die door een ongeval of door schisis een litteken of ongelijke lippen hebben.
•
•

Ma 26/09 & di 27/09		
Ma 21/11 & di 22/11		

9u30 - 17u30
9u30 - 17u30

powderbrows
Dé nieuwste trend wat betreft PMU wenkbrauwen zijn de ombre en powderbrows. Wil jij deze techniek graag onder de knie krijgen en aanbieden bij jou in het instituut?
Tijdens deze training leer je alles over de perfecte wenkbrauwvorm d.m.v. browmapping en leren we je hoe je prachtige wenkbrauwen creëert volgens de pixel techniek.
•
•
•
•

Ma 12/09 & di 13/09		
Do 15/09 & vr 16/09		
Ma 28/11 			
Ma 05/12 & di 06/12		

9u30 - 17u30
9u30 - 17u30
9u30 - 17u30 (perfectietraining)
9u30 - 17u30

eyeliner
Je maakt kennis met het plaatsen van een deepliner, maar ook een gewone eyeliner. Wil jij leren hoe je de mooiste eyeliners kunt zetten? Volg de opleiding bij COMODA en
word expert in het plaatsen van eyeliners. In het bijzijn van de docente worden jou de technieken van een eyeliner geleerd voor zowel boven als onder het oog. Het zetten van
een eyeliner is heel delicaat & wordt dan ook vooraf uitgebreid geoefend door iedereen op latex, zodat je goed begeleid wordt in het zetten van een mooie strakke eyeliner
en een passende vorm bij elk gezicht.
•
•

Di 16/08 & wo 17/08 		
Ma 10/10 & di 11/10 		

9u30 - 17u30
9u30 - 17u30
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hygiëneprocedure
Ben je een tatoeëerder-piercer? Ben je een schoonheidsspecialiste die (semi-) permanente make-up plaatst? Dan ben je
verplicht om het attest inzake hygiëne op zak te hebben. Elke beroepsoefenaar moet, zoals bepaald door het KB van 25
november 2005 betreffende de reglementering van de tatoeages, piercings en permanente make-up, een opleiding volgen
om het attest “Hygiëneprocedures voor tattoos en piercings” te verkrijgen.
De lessen worden gegeven door een erkende lesgever van Attentia. Deze tweedaagse opleiding
focust zich op professionals die actief zijn in de sector.
•
•

Di 04/10, 9u - 14u30 & wo 05/10, 9u - 15u
Ma 23/01, 9u - 14u30 & di 24/01, 9u - 15u

€450,-

excl. BTW

kleurenleer en pigmenten
Tijdens deze opleiding krijg je een uitgebreide uitleg over PMU pigmenten en ondertonen. Je
leert uit welke ingrediënten een pigment bestaat, welk kleur of pigment je kiest bij welke klant en
je krijgt meer informatie over de REACH norm voor Europa en onze REACH-conforme pigmenten.
•

€125,-

excl. BTW

Ma 03/10, 10u - 16u

the perfect brow & lip - masterclass
Wil je je verder specialiseren in jouw vak als PMU specialist?
Meld je dan nu aan voor de POWDER BROWS & BLUSHY LIPS Masterclass olv Elaine Campin, ‘The Brow & Lip Queen’ uit de UK.
•

Za 03/09 & zo 04/09

Telkens van 9u - 17u30

€1150,voor 1 dag

€1950,voor 2 dagen
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Dit is een hands on sessie waarbij er wordt
geoefend op model. Prijzen zijn excl. BTW
& je kan steeds genieten van 30% korting via
KMO portefeuille.

augustus
•
•
•
•
•
•

16/08 make-up academy
16/08 PMU eyeliner dag 1
17/08 PMU eyeliner dag 2
29/08 PMU theorie
30/08 oolaboo authentic dag 1 (nl)
31/08 oolaboo authentic dag 2 (nl)

september
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03 & 04/09 PMU masterclass Elaine Campin
06/09 make-up academy
12/09 brow by mii
12/09 PMU powderbrows dag 1
13/09 PMU powderbrows dag 2
14/09 PMU powderbrows gold
14/09 morning dew (webinar)
15/09 PMU powderbrows dag 1
16/09 PMU powderbrows dag 2
21/09 oolaboo authentic dag 1
22/09 oolaboo authentic dag 2
23/09 morning dew
26/09 PMU lips dag 1
27/09 PMU lips dag 2
27/09 super foodies skin (nl)
27/09 kindergrime en sfx make-up

01/11 oolaboo authentic dag 1 (nl)
02/11 oolaboo authentic dag 2 (nl)
08/11 morning dew (nl)
08/11 feestmake-up
08/11 start-2-workshop
14/11 canva & instagram
15/11 browmapping
16/11 oolaboo authentic dag 1
17/11 oolaboo authentic dag 2
18/11 smart aesthetics
21/11 make-up academy
21/11 PMU full lips dag 1
22/11 super foodies skin (nl)
22/11 PMU full lips dag 2
22/11 brow by mii
23/11 PMU full lips gold
28/11 perfectietraining PMU brows
29/11 morning dew (nl)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03/10 PMU kleurenleer en pigmenten
03 & 04 & 05/10 natural face lifting
04/10 oolaboo authentic dag 1 (nl)
05/10 oolaboo authentic dag 2 (nl)
04/10 hygiëneprocedure dag 1
05/10 hygiëneprocedure dag 2
08/10 morning dew (webinar) (nl)
10/10 PMU eyeliner dag 1
11/10 PMU eyeliner dag 2
12/10 PMU eyeliner gold
11/10 smart aesthetics (nl)
12/10 tools for skin fools (nl)
13/10 skin concerns face to face (webinar)
18/10 masterclass make-up
18/10 skin renewal in a new light (nl)
25/10 make-up academy
26/10 super foodies skin (be)
27/10 smart aesthetics (be)
28/10 skin renewal in a new light (be)

januari

december

november
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oktober

•
•
•
•
•
•

05/12 PMU powderbrows dag 1
05/12 feestkapsels
05/12 feestmake-up
06/12 PMU powderbrows dag 2
06/12 product kennis skin (webinar)
13/12 morning dew (webinar)

•
•

23/01 PMU hygiëneprocedure dag 1
24/01 PMU hygiëneprocedure dag 2

avondopleiding basis mua
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29/08 les 1: make-up academy
05/09 les 2: basis make-up
12/09 les 3: mature huid
19/09 les 4: smokey eyes
26/09 les 5: bruidsmake-up
03/10 les 6: correctie & contouring
10/10 les 7: feestmake-up & lashes
17/10 les 8: etnische huiden
24/10 les 9: hairstyling technieken
07/11 les 10: quick hair updo
14/11 les 11: fotoshoot & catwalk
21/11 les 12: examen & evaluatie

dagopleiding gevorderden
•
•
•
•
•

08/08 festival & party make-up
09/08 retro & cut crease
22/08 perfectie eyeliner & cat eye
23/08 thema look & jaren ‘20 - ’30
29/08 fotoshoot Casino Oostende

avondopleiding gevorderden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

06/09 les 1: festival make-up
13/09 les 2: party make-up
20/09 les 3: retro/ pin up
27/09 les 4: cut crease
04/10 les 5: perfectietraining eyeliner
+ grafische liner + lashes
11/10 les 6: cat eye
18/10 les 7: moodboard en werken
naar foto
25/10 les 8: thema look
08/11 les 9: jaren ‘20 - ‘30
15/11 les 10: fotoshoot Casino
Oostende

Ovenhoek 41
8800 Roeselare
051 20 24 80

Inschrijven?
Wil je deelnemen aan onze opleidingen of heb je specifieke vragen?
Aarzel dan niet om ons te contacteren via academy@comoda.be

comoda cosmetics

www.comoda.be - shop.comoda.be

@comodacosmetics

