
Basiskursus: face

Sværhedsgrad    Metode
Basistræning     Praktisk og teoretisk kursus   
 
Dato     Tidspunkt     
21. marts 2015   9.00 - 16.00

Sted
Syddansk Erhvervsskole 
Munkebjergvej 130, 5230 Odense

Basiskursus: Body
Sværhedsgrad    Metode
Basistræning     Praktisk og teoretisk kursus   
 
Dato     Tidspunkt     
22. marts 2015   9.00 - 16.00

Sted
Syddansk Erhvervsskole 
Munkebjergvej 130, 5230 Odense

Phyto Compounding Workshop
& Lancering af ny behandling

Sværhedsgrad    Metode
Eksperttræning for    Praktisk og teoretisk workshop 
erfarne Kalahari Behandlere   
Dato     Tidspunkt     
23. marts 2015   9.00 - 16.00

Sted
Syddansk Erhvervsskole 
Munkebjergvej 130, 5230 Odense

Uddan dig til Phyto Therapist!
Vi er stolte over, at kunne uddanne dig i vores innovative Kalahari 
Koncept: Phyto Compouding, hvor du lærer at udvikle dine egne 
planteformler.
Phyto Compounding er en ny tilgang til hudpleje, der giver dig 
mulighed for at designe dine egne exceptionelle behandlings-
oplevelser.
Før deltagelse på dette kursus anbefaler vi, at du genopfrisker din 
viden om Kalahari produkterne ved at studere din manual. Vi giver 
dig ideer til, hvordan du kan blande Kalahari produkterne til både 
krop og ansigt for at få helt nye behandlingsmuligheder, og vi går i 
dybden med nøgleingredienserne i serien.

Vi demonstrerer på denne Workshop den nye Kagapa Behandling 
med lydterapi og lærer dig, hvor stor en effekt lyd, musik og toner 
har på dine kunder.

Vi tror på, at din indlæring øges, når vi giver dig ny information via 
sjove, eksperimentelle metoder - så forbered dig på en lærerig dag, 
hvor vi både udfordrer dine vaner og evner som sælger. 

Vi gennemgår teorien bag både salgs- og professionelle ansigts-
produkter fra Kalahari - og arbejder praktisk med Kalahari’s Sig-
naturbehandling: Honeybush Facial.  
Vi  arbejder med salgsteknikker og et nyt hudanalyse-værktøj. 
Derudover  diskuterer vi, hvordan du på bedst mulig vis 
kommunikerer med forskellige kundetyper.

Vi gennemgår salgs- og professionelle kropsprodukter fra 
Kalahari - og arbejder praktisk med Kalahari’ Signaturbehan-
dlinger til kroppen. Vi giver dig en lille forsmag på vores Phyto 
Compounding Workshop, hvor du bliver uddannet i at special-
designe dine egne kropsbehandlinger.
 
På dette kursus  demonstrerer vi enkelte behandlinger for dig, 
mens du selv får lov at arbejde praktisk med resten af krops-
behandlingerne under vejledning af underviseren.



Kursusprogram 
foråret 2015

...A Passion for Beauty Brands on a Mission...

Booking Info
Tilmelding sker til Heima Beauty Trading Company på mail:
fie@heimabeauty.com eller tlf. 20 21 02 45.

Du modtager umiddelbart efter tilmelding en kursusbekræftelse 
pr. mail. Kurserne er gratis og vi sørger for forplejning hele 
dagen. 

OBS: Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende. Ved 
udeblivelse eller sygdom tillader vi os at fakturere dig for 300,- 
netto for at få dækket vore udgifter.

I Odense er der mange muligheder for overnatning i alle pris-
klasser. Vi anbefaler at søge på www.hotels.com i god tid, for at 
reservere overnatning til en fornuftig pris.

Er vi mange der overnatter i Odense, kan vi evt. arrangere fælles 
middag om aftenen lørdag og søndag. 

Overnatning


