
 
 

 

 

PhiBrows Perfection Training 

 

Bedankt voor je interesse in de PhiBrows Perfection Training! 

 

De ontwikkeling van jouw microblading skills hoeft niet te stoppen nadat je certificaat hebt behaald. De 

reden dat je voor PhiBrows hebt gekozen, is omdat dat je door de beste Academy getraind wilt worden. De 

weg om de beste worden en te blijven, is de drang om nog beter te worden in wat je doet. Het willen 

perfectioneren van je skills!   

 

Voor wie is deze training bedoeld? 

Heb je nog niet je PhiBrows Artist Certifcate behaald of kom je niet door de levels heen? Ben je nog niet 

zelfverzekerd genoeg om op live modellen te werken? Loop je steeds tegen dezelfde problemen aan? Heb 

je hulp nodig om de kwaliteit van je werk te verbeteren? Dan is de PhiBrows Perfection Training iets voor 

jou! 

 

Duur training 

De PhiBrows Perfection Training is een eendaagse training die duurt van 9:00 uur tot 17:00 uur. De 

deelnemers worden na de training 3 maanden lang ondersteund door de PhiBrows Master. Hierbij kunnen 

de deelnemers vragen of werk insturen die door de PhiBrows Master worden beantwoord of beoordeeld.  

 

Programma 

Het doel van deze training is om de deelnemers te helpen bij de problemen waar ze in de praktijk tegenaan 

lopen. De ochtend staat onder andere in het teken van werk op latex (werken met verschillende patternen). 

Tevens bestaat de mogelijkheid dat de deelnemers zelf problemen aandragen waar ze in de praktijk 

tegenaan lopen. Hier wordt dan gezamenlijk met groep aan gewerkt. In de ochtend wordt tevens een live 

demonstratie gegeven op een model door de PhiBrows Master Nadina Besic.  

 

In de middag wordt door iedere deelnemer (onder begeleiding) op een eigen live model gewerkt. 

 



 
 

 

 

Indien behoefte is aan andere onderwerpen, kan het programma van de training hierop worden aangepast. 

De deelnemers zijn vrij om te bepalen welke onderdelen gedurende de training worden behandeld. Per 

perfection training kunnen maximaal 5 kandidaten deelnemen. 

 

Kosten 

De totale kosten van de PhiBrows Perfection Training bedragen € 900,-. Hierbij zijn inbegrepen:  

 1 x Stroke Marker 

 1 x Ink Cups (50pcs) 

 3 x Diposable Tool ecc 0.18 (10pcs) 

 1 x Latex printed (3pcs) 

 2 x Skin Candy After Care Balm 

 1 x Skin Candy Anti Shock 1 

 1 x Block Tonic Wipes 

 1 x Drawing Pencil Set 

 

Certificaat 

Aan het eind van de training ontvangen de deelnemers een officieel PhiBrows Perfection Training 

Certificate. 

 

Lunch 

Lunch is inbegrepen bij de training. 

 

Kom ik aanmerking voor de training? 

PhiBrows Perfection Training is de eerstvolgende stap voor PhiBrows studenten als ook studenten van 

andere opleidingsinstituten die hun microblading vaardigeden verder willen verbeteren.  Om deel te 

nemen aan deze training is enige kennis van microblading verreist.  

 

 

 

 



 
 

 

Aanmelding 

Aanmelding voor de PhiBrows Perfection training kan plaatsvinden door een email te sturen naar: info@n-

academy.nl of door het invullen van het aanmeldings-/ inschrijf formulier op onze website. Om deel te 

nemen aan de opleiding dient een aanbetaling van € 500 te worden voldaan. Door middel van de 

aanbetaling, reserveert de deelnemer een plek voor de opleiding.  

 

 

 

Op al onze trainingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing  (www.n-academy.nl/avw). Bij de aanmelding 

voor een van onze trainingen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. 
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