
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ: 

•ΠΩ ΘΑ ΔΙΔΑΦΣΕΙ ΣΗΝ ΣΕΦΝΙΚΗ MEGA 

VOLUME: Θα μάθεις να δίνεις μεγάλο όγκο 

στις βλεφαρίδες με την τεχνική Mega 

Volume. Η τεχνική είναι για 8D-15D και 

αποτελεί την καλύτερη λύση για πυκνές, 

μακριές βλεφαρίδες. θα δουλέψουμε με 

extensions 10-15D πάχους 0,03 ή 0,05 

χιλιοστών. Πώς να φτιάχνεις δικά σου 

τουφάκια. Διόρθωση σχήματος ματιού 

Βελτίωση χρόνου εφαρμογής της τεχνικής 

(πώς να αποκτήσεις μεγαλύτερη ταχύτητα) 

Μυστικά εφαρμογής  Μέχρι πόσο θα ήταν 

καλό να προσθέσεις όγκο ανάλογα με τις 

φυσικές βλεφαρίδες της  

 

•ΠΩ ΘΑ ΔΙΔΑΦΣΕΙ ΣΗΝ ΣΕΦΝΙΚΗ 

KARDASHIAN VOLUME:  

Θα μάθεις να δίνεις πλούσιο όγκο με 

απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα 

ακολουθώντας την ανάπτυξη των φυσικών 

βλεφαρίδων. Συνδυασμός τεχνικών One by 

One και 3D Volume. Μέτρηση ματιού και 

λεπτομερής καταγραφή των φυσικών 

βλεφαρίδων. Τοποθέτηση one by one σε 

συνδυασμό με volume extensions 

σύμφωνα με το μήκος των φυσικών 

βλεφαρίδων με διατήρηση του αρχικού 

σχήματος του ματιού 

 

 

 

•ΠΩ ΘΑ ΔΙΔΑΦΣΕΙ ΣΗΝ ΣΕΦΝΙΚΗ RUSSIAN 

VOLUME:  

Θα μάθεις να εφαρμόζεις την τεχνική 

Russian Volume σε διάφορους τύπους 

φυσικών βλεφαρίδων (μακριές, κοντές, 

ακανόνιστες). Θα μάθεις να επιλέγεις την 

κατάλληλη τεχνική extensions στην 

πελάτισσα ανάμεσα σε όλες τις τεχνικές,  

Πώς να ενημερώνεις την πελάτισσα για το τι 

μπορεί να περιμένει από την τεχνική Russian 

Volume ειδικά στις δικές της βλεφαρίδες. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ: 
Διάρκεια :  8 ώρες 

Δικαίωμα συμμετοχής : 220,00€ 

Γραπτές Σημειώσεις του Σεμιναρίου 

Δωρεάν χρήση υλικών στη διάρκεια του 

Σεμιναρίου 

Βεβαίωση Παρακολούθησης 

Δωρεάν Υποστήριξη μετά το Σεμινάριο  

5% Έκπτωση σε άλλο σεμινάριο της Σχολής 

μας 

ΑΤΣΗΡΑ  ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ 2 ΑΣΟΜΩΝ  

**Απαιηείηαι η ύπαπξη ενόρ δικού ζαρ 

μονηέλος. 

Fab by Crystal Beauty Academy 
Τηλ : 210-4120380-2104120379 

Emai;: info@crystalbeauty.gr 

Site: www.crystalbeauty.gr 

Σι είναι το ADVANCED EYELASH 

EXTENSIONIST; 
 

RUSSIAN VOLUME  

KARDASHIAN VOLUME  

MEGA VOLUME  

ΓΙΑΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΙ 3 ΑΤΣΕ 

ΣΕΦΝΙΚΕ! 

    Θα σου ζητήσουν για να κάνουν κάτι 

διαφορετικό και να ξεχωρίζουν. Γιατί το 

Kardashian το ζητάνε για εναλλαγή γιατί 

είναι μόδα. Γιατί όπως και να το κάνουμε 

είναι το στυλ των celebrities. Και τέλος το 

Mega Volume προσφέρεται για αυτές τις 

πελάτισσες που θέλουν να κάνουν λίγο 

περισσότερο όγκο από το κλασσικό 3D 

Volume. 

Μιας και το σεμινάριο είναι για lash artists 

που έχουν ήδη σημαντική εμπειρία στην 

τοποθέτηση extensions, οι βασικές 

τεχνικές (τρίχα τρίχα και volume) θα 

αναφερθούν μόνο συνοπτικά. 

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕΦΝΙΚΗ EXTENSIONS ΒΛΕΥΑΡΙΔΩΝ ADVANCED EYELASH EXTENSIONIST 

mailto:info@crystalbeauty.gr
http://www.crystalbeauty.gr/

