
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ:  

Το American Volume είναι μία Mix 

Technique (μεικτή τεχνική) που 

συνδυάζει τις δύο βασικές τεχνικές 

τοποθέτησης extensions βλεφαρίδων 

(Τρίχα Τρίχα και Volume). Μπορεί να τη 

συναντήσεις και ως Hybrid Technique. 

Σε αυτό το σεμινάριο θα σου δείξουμε 

πώς να διαχειρίζεσαι με άνεση όλες τις 

παραμέτρους: και καμπυλότητα και 

πάχος και μήκος. Θα μάθεις πώς να 

αποφασίζεις για τον ιδανικό 

συνδυασμό και των 3 αυτών 

παραμέτρων που θα αναδείξουν 

ιδανικά το μάτι του φυσικού μοντέλου 

σου και στη συνέχεια της κάθε 

πελάτισσάς σου. 

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται για μία 

εκπαιδευόμενη όταν θα έχει εφαρμόσει 

την τεχνική American Volume και στα 

δύο μάτια του μοντέλου της. Μετά την 

ολοκλήρωση  της τοποθέτησης 

extensions με τη μέθοδο American 

Volume στο Διπλό Σεμινάριο θα ξέρεις 

και εσύ πώς να πετυχαίνεις αποτέλεσμα 

πιο ελαφρύ από αυτό του Volume 3D, 

αλλά εξίσου εντυπωσιακό! 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ: 
 

 Διάρκεια :  8 ώρες 

 

Δικαίωμα συμμετοχής : 180,00€ 

 

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 

ΣΜΗΜΑΣΑ  ΜΕΥΡΙ 4 ΑΣΟΜΑ 

**Απαιηείηαι η ύπαπξη ενόρ δικού ζαρ 

μονηέλος. Λόγω ζηενήρ επαθήρ καηά 

ηην διάπκεια ηος ζεμιναπίος ππέπει να 

είναι οικείο ζαρ ππόζωπο. 
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Τι είναι το  AMERICAN 

VOLUME; 

Συνδυασμός των τεχνικών Τρίχα Τρίχα 

και Volume που θα σου δείξουμε σε 

αυτό το σεμινάριο η πελάτισσα δεν 

θα χρειάζεται τίποτα από τα προϊόντα 

μακιγιάζ τύπου  μάσκαρα, eyeliner 

καθώς η γραμμή των βλεφαρίδων 

στο American Volume είναι τόσο 

παχιά που δημιουργεί σκιά στο 

βλέφαρο. Με το American Volume 

σκοπός μας είναι  μία εμφάνιση με 

βλεφαρίδες μακρύτερες από τις 

κανονικές και πιο πυκνές  από την 

τεχνική Τρίχα Τρίχα χωρίς όμως το 

βαρύ αποτέλεσμα μιας τεχνικής 

Volume. Και κάτι πολύ σημαντικό που 

αφορά τόσο εσένα αλλά τόσο και την 

πελάτισσα σου που δεν έχει αρκετή 

υπομονή ! Η τοποθέτηση extensions 

με την τεχνική American Volume 

παίρνει μία ώρα λιγότερο από τη 

συνδυαστική τεχνική Russian Volume. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ EXTENSIONS ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ AMERICAN VOLUME 
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