
 
 

 

 

PowderBrows Basic Training 

 

Bedankt voor uw interesse in de PowderBrows Basic Training. 

 

Algemeen 

PowderBrows is een semi - permanente poedertechniek, waarbij door het machinaal inbrengen van het 

pigment in de bovenste lagen van de huid, vollere maar zeer zacht en natuurlijk ogende wenkbrauwen 

gecreëerd kunnen worden. 

 

Kenmerkend voor deze techniek is dat de staart van de wenkbrauw altijd donkerder is en lichter wordt 

naarmate je dichter bij het hoofd van de wenkbrauw (head) komt. Hiermee wordt het perfecte maar 

natuurlijke ogende make-up effect gecreëerd. 

 

Deze techniek is geschikt voor iedereen die de behoefte heeft om vaarwel te zeggen tegen een make-up 

potlood. Deze techniek biedt zeer natuurlijk ogende, waterproof make-up look. Daarnaast is deze techniek 

zeer geschikt voor cliënten die last hebben van vette huid of grove poriën, deze techniek biedt namelijk 

betere pigment retentie resultaten dan de hairstroke techniek. 

 



 
 

 

 

Training 

Het doel van de PowderBrows Basic Training is om deelnemers 

vertrouwd te maken met de poedertechniek. Deze training is 

speciaal opgezet voor beginners, je hebt geen ervaring nodig 

om deel te kunnen nemen. De training start met een 

tweedaagse live workshop. De eerste dag staat o.a. in het teken 

van de theorie, hygiëne, teken van de vorm en gebruik van 

machine.. Op de tweede dag wordt onder begeleiding van de 

PowderBrows Master gewerkt op een live model, wat tot doel 

heeft de deelnemers te laten ervaren hoe het is om te werken 

op echte huid (o.a. tekenen van de vorm, beoordelen 

huidtype). Het programma van de twee live dagen ziet er als 

volgt uit: 

 

Programma 

De opleiding start met een tweedaagse live workshop. De eerste dag staat o.a. in het teken van de theorie, 

hygiëne, teken van de vorm en diverse shading variaties. Op de tweede dag wordt onder begeleiding van 

de PowderBrows Master gewerkt op een live model, wat tot doel heeft de deelnemers te laten ervaren hoe 

het is om te werken op echte huid (o.a. tekenen van de vorm, beoordelen huidtype etc.). 

 

Dag 1: 

 Theorie 

 Hygiëne 

 Golden ratio en het tekenen van de vorm van de wenkbrauw  

 Gebruik van tools 

 Diverse shading variaties 

 Craft Master App 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dag 2:  

 PowderBrows in de praktijk 

 Experimenteren met tools 

 Oefenen op een (eigen) live model  

 Q&A (vraag en antwoord) 

 

Craft Master 

De opleiding bestaat echter uit een langer traject dan de twee live 

dagen. De deelnemers blijven 6 maanden lang, dagelijks in contact 

met de master (instructeur) via de ‘Craft Master’ Applicatie. De App, 

is het online leer en werkboek van deelnemers. Via de applicatie 

krijgen de deelnemers toegang tot alle theorie (o.a. hygiëne, 

huidtypes, pigmenten, hoe om te gaan met instrumenten, tekenen 

van de vorm etc.) met veel foto en video materiaal. De App bestaat 

naast de theorie, uit levels (opdrachten) die gepasseerd dienen te 

worden, om de opleiding te voltooien. Via de app sturen de 

deelnemers foto’s van de  gemaakte opdrachten, waarop door de 

master gepersonaliseerd feedback wordt gegeven (1 op 1). Zodra een 

level is gepasseerd, gaat de deelnemer naar een  volgend level. Op 

deze manier ontwikkelen de deelnemers stap voor stap hun 

vaardigheden.   

 

Als alle levels succesvol zijn gepasseerd, ontvangt de deelnemer het “Golden Certificate” en wordt deze 

opgenomen op de wereldkaart van de PowderBrows Artiesten. Voor meer informatie en werking van de 

Craft Master Applicatie, zie: CRAFT MASTER 

 

Certificaat 

Aan het eind van de tweedaagse live workshop, ontvangen alle deelnemers een officieel PowderBrows 

certificaat van succesvolle deelname. Om een gecertificeerd PowderBrows artiest te worden (Golden 

https://www.phi-academy.com/wp-content/themes/bootstrap-basic/video/mastercraft/mastercraft.mp4


 
 

 

Certificate) en op de wereldkaart van artiesten te worden opgenomen, dient de deelnemer aan te kunnen 

tonen dat hij of zij in staat is: 

1 PowderBrows op latex simulatie te kunnen aanbrengen; 

2 Een symmetrische vorm van de wenkbrauwen op een live model te kunnen tekenen; 

3 PowderBrows op een live model te kunnen aanbrengen (behandeling op een live model). 

 

Bovenstaande stappen worden aangetoond door het succesvol passeren van de alle levels in de Craft 

Master applicatie. De gemiddelde tijd die nodig is voor het verkrijgen van dit certificaat, ligt tussen de 2 en 

3 maanden. Dit staat gelijk aan ongeveer 150 uur oefenen (gemiddeld  12,5 uur per week). Wanneer minder 

wordt geoefend, kan dit traject langer duren. 

 

Vooropleiding 

Om deel te nemen aan de PowderBrows Opleiding is geen speciale vooropleiding verreist. Dit is een 

opleiding voor beginners.  

 

Technische ondersteuning 

De PhiAcademy zorgt voor een constante technische ondersteuning: via de 

Craft Master Applicatie, via het Facebook forum (PMU World Community) en 

ook via de officiële dermatoloog van PhiAcademy dr. Vladimir Zec, aan wie de 

deelnemer vragen kunnen stellen bij specifieke huidaandoeningen en 

problemen.  

 

  



 
 

 

 

Kosten 

De kosten van de PowderBrows Opleiding zijn afhankelijk van de kit die deelnemers afnemen. Er zijn 3 

verschillende kits beschikbaar:  

 STARTER KIT  (zonder machine)    

 STANDARD KIT  (met Simplicity ARTIST machine)   

 PREMIUM KIT  (met Simplicity MASTER machine)  

 

Bij alle 3 kits krijgen de deelnemers GRATIS toegang tot de Online cursussen: 

 HYGIENE (alles over de hygiëne in en rond de werkplek als ook bij werk met clienten)  

 SKIN EXPERT (alles wat deelnemers moeten weten over de huid en diverse huidaandoeningen) 

 FIRST CLASS SERVICE (hoe cliënten te benaderen en hoe om te gaan met cliënten bij een bezoek 

aan uw salon of werkplek) 

 GET MORE CLIENTS (tips en trick hoe nieuwe cliënten) 

 

  STARTER KIT 

  De Starter kit bestaat uit: 
  1 x PhiContour Brown 1 Pigment 10ml 
  1 x PhiContour Brown 2 Pigment 10ml 
  1 x PhiContour Brown 3 Pigment 10ml 
  1 x Phi Thinner Diluting Liquid 10ml 
  1 x PhiBrows Black SUPE Pigment 5ml 
  1 x PhiBrows Yellow SUPE SUPE Pigment 5ml 
  1 x PhiBrows Red SUPE SUPE Pigment 5ml 
  1 x Phi Wipes Asept (5pcs) 
  1 x Phi Wipes Make up Remover (5pcs) 
  1 x Golden Ratio Divider 
  1 x Scissors & Tweezers 
  1 x Latex Blank (3pcs) 
  1 x Drawing Pencil Set (2pcs) 
  1 x Skin Candy (50pcs) 
  1 x PhiFoam 150ml 
  1 x Self-adhesive pigment container (50pcs) 
  1 x Phi Mixer                    

 
LIVE TRAINING             ONLINE TRAINING 

        
       € 1.800                  € 1.500 



 
 

 

 

 

   STANDARD KIT 

    
  De Standard kit bestaat uit: 
  1 x PhiContour Brown 1 Pigment 10ml 
  1 x PhiContour Brown 2 Pigment 10ml 
  1 x PhiContour Brown 3 Pigment 10ml 
  1 x Phi Thinner Diluting Liquid 10ml 
  1 x PhiBrows Black SUPE Pigment 5ml 
  1 x PhiBrows Yellow SUPE SUPE Pigment 5ml 
  1 x PhiBrows Red SUPE SUPE Pigment 5ml 
  1 x Phi Wipes Asept (5pcs) 
  1 x Phi Wipes Make up Remover (5pcs) 
  1 x Golden Ratio Divider 
  1 x Scissors & Tweezers 
  1 x Latex Blank (3pcs) 
  1 x Drawing Pencil Set (2pcs) 
  1 x Skin Candy (50pcs) 
  1 x PhiFoam 150ml 
  1 x Self-adhesive pigment container (50pcs) 
  1 x Phi Mixer          
  1x Disposable Plastic Cartr. Revo 1P (0.3) 15pcs 
  1x Simplicity Artist Machine              
 

LIVE TRAINING             ONLINE TRAINING 
        
       € 2.300                  € 2.000 
 
 
    

  



 
 

 

 

PREMIUM KIT 

   
  De Premum kit bestaat uit: 
  1 x PhiContour Brown 1 Pigment 10ml 
  1 x PhiContour Brown 2 Pigment 10ml 
  1 x PhiContour Brown 3 Pigment 10ml 
  1 x Phi Thinner Diluting Liquid 10ml 
  1 x PhiBrows Black SUPE Pigment 5ml 
  1 x PhiBrows Yellow SUPE SUPE Pigment 5ml 
  1 x PhiBrows Red SUPE SUPE Pigment 5ml 
  1 x Phi Wipes Asept (5pcs) 
  1 x Phi Wipes Make up Remover (5pcs) 
  1 x Golden Ratio Divider 
  1 x Scissors & Tweezers 
  1 x Latex Blank (3pcs) 
  1 x Drawing Pencil Set (2pcs)  
  1 x Skin Candy (50pcs) 
  1 x PhiFoam 150ml 
  1 x Self-adhesive pigment container (50pcs) 
  1 x Phi Mixer          
  1x Disposable Plastic Cartr. Revo 1P (0.3) 15pcs 
  1x Simplicity Artist Machine              
 

LIVE TRAINING             ONLINE TRAINING 
        
       € 2.700                  € 2.4 00 
 
 
 
 
Modellen 
Een onderdeel van de eendaagse live training is werk op modellen. Voor dit onderdeel, dient de deelnemer 

zelf voor een geschikt model te zorgen. De reden hiervoor is omdat een PowderBrows behandeling vaak 

uit meerdere behandelingen bestaat.  Als de deelnemer op een eigen model werkt, kan deze na 4 tot 6 

weken opnieuw een tweede behandeling uitvoeren en meteen evalueren hoe resultaat van de eerste 

behandeling is geworden.  

Algemene eisen model: 

- Niet zwanger, of borstvoeding geven 

- Volledig gezond 

- Geen chronische huidziekten (bijvoorbeeld eczeem) 



 
 

 

- Geen contactallergie 

- Geen diabetes 

- Geen gebruik retine crème (voor acne) 

- Geen plastisch chirurgie in de afgelopen 3 maanden 

- Geen fillers, botox in de afgelopen 4 weken 

 

Lunch 

Lunch is inbegrepen bij de workshop. 

 

Aanmelding 

Aanmelding voor de opleiding 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 € 250 te worden voldaan. Door middel van de aanbetaling, reserveert de 

deelnemer een plek voor de training.  

 

 

 

 

Op alle trainingen van N-Academy 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. 

mailto:info@n-academy.nl
http://www.n-academy.nl/avw

