
 
 

 

 

PhiOmbre Manual - Perfection Online Training 

 

Bedankt voor uw interesse in de PhiOmbre Manual - Perfection Training! 

 

Algemeen 

PhiOmbre Manual is een semi - permanente poedertechniek, waarbij 

door het handmatig 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, het zogenoemde Ombre effect.   

 

Voor wie is deze techniek geschikt? 

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, watervaste en veeg vaste make-up look. Daarnaast is 

deze techniek zeer geschikt voor cliënten die last hebben van vette huid of grote poriën, de Ombre techniek 

biedt namelijk betere pigmentretentie resultaten dan de hairstroke techniek.  

 

De belangrijkste overige voordelen van de PhiOmbre Manual techniek zijn: 

 Mooi natuurlijk ogende wenkbrauwen 

 Combinatie met microblading mogelijk voor nog natuurlijker effect  

 Geen dure machines nodig 

 Snel huid herstel 

 Pijnloze procedure 

 
 

 



 
 

 

 

 Mooie geheelde resultaten voor ieder huidtype 

 Snelle procedure (behandeling kan 1 uur worden 

uitgevoerd) 

 Langdurige resultaten 

 Perfecte vorm 

 Ook mogelijk bij bestaande oude PMU 

 

Craft Master 

Deze opleiding is volledig Online. De deelnemer krijgen 3 

maanden toegang en begeleiding via de Craft Master Applicatie. 

De App is het online leer en werkboek (met theorie, foto en video 

materiaal).   

 

De App bestaat tevens uit 10 levels (opdrachten), die gepasseerd 

dienen te worden, om de training te voltooien. Via de app kunnen 

de  deelnemers foto’s uploaden 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 ontwikkelt de 

deelnemer stap voor stap zijn of haar Ombre skills. Als alle levels 

succesvol zijn gepasseerd, behaal de deelnemer het officiële 

“PhiOmbre Manual Certificate”.  

 

Certificaat 

Om een gecertificeerd PhiOmbre Artiest te worden, dient de deelnemer aan te kunnen tonen dat hij of zij 

in staat is: 

1 Ombre techniek op latex simulatie te kunnen toepassen; 

2 Het Ombre effect te creëren;  

3 De Ombre techniek op een live model te kunnen aanbrengen (behandeling op een live model). 

 



 
 

 

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

applicatie. De gemiddelde tijd die nodig is voor het verkrijgen van dit certificaat, ligt tussen de 1 en 2 

maanden. Dit staat gelijk aan ongeveer 80  uur oefenen (gemiddeld  10 uur per week). Wanneer minder 

wordt geoefend, kan dit traject langer duren. 

 

Vooropleiding 

Om deel te nemen aan de PhiOmbre Manual Perfection Training is enige kennis van PMU, microblading of 

andere cosmetische behandelingen noodzakelijk.  

 

Deze training is uitermate geschikt voor PhiBrows studenten die een microblading opleiding volgen of deze 

recent hebben voltooid en hun cliënten naast de hairstroke techniek, ook de make-up look willen 

aanbieden. 

 

Technische ondersteuning 

De PhiBrows Academy zorgt voor een constante technische ondersteuning: via de Craft Master applicatie, 

via het Facebook forum (PMU & Microblading World Community) en ook via de officiële dermatoloog van 

PhiBrows dr. Vladimir Zec, aan wie alle vragen gesteld kunnen worden bij specifieke huidaandoeningen en 

problemen.  

 

Kosten 

De kosten van de PhiOmbre Manual On training bedragen € 999,-. Hierbij zijn inbegrepen: de PhiOmbre 

Starters Kit, 3 maanden real-time ondersteuning door de master Nadina Besic en toegang tot de Craft 

Master applicatie (theorie, foto en video- materiaal hoe behandelingen dienen te worden uitgevoerd).  

 

N-Academy is erkend als een officieel opleidingsinstituut. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW. 

 

De Ombre Starters Kit bestaat o.a. uit: 

• 6 x Phibrows Pigments (2 x yellow, 2 x black and 2 x red) 

• 1 x PhiBrows Universal Holder 

• 20 x Phibrows 5 round blade 

• 20 x PhiBrows 15 double flat shading blade 



 
 

 

• 3 x Practicing latex blank  

• 1 x Pigment container box 

• 1 x Block Tonic Wipes 

 

Master 

Deze opleiding wordt verzorgd door Nadina Besic, de eerste en 

zeer ervaren PhiBrows Master van Nederland. Nadina heeft zelf 

de opleiding tot PhiBrows Artiest voltooid in Maart 2016, 

waarna ze in September 2016 tot de eerste Royal Artiest van 

Nederland is benoemd. Een half jaar later is ze tot eerste 

PhiBrows Master van Nederland benoemd.  

 

Nadina heeft voor het eerst de PhiOmbre Manual techniek 

gepresenteerd tijdens de PhiBrows Masterclass 2017 in 

Belgrado. Hierbij heeft ze tevens een live demonstratie 

gegeven op een model.   

 

De PhiOmbre Manual techniek onderscheid zich van andere shading technieken door dewijze waarop het 

pigment in de huid wordt gebracht. Nadina gebruikt hierbij een unieke manuele methode waarmee het 

perfecte, maar natuurlijke ogende make-up effect wordt gecreëerd, het zogenoemde Ombre effect. Dit 

effect wordt zelden met andere shading methodes bereikt.  

 

Aanmelding 

Aanmelding voor de Online 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 

Online Training dient het volledige bedrag vooraf te worden voldaan.  

 

 

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. 

 

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

