NIEUW: Uiterlijke verzorging in de salon bij kanker
Open Training: 100% merkonafhankelijk en voor elke schoonheidsspecialist geschikt!
Deze training is ontstaan door de grote vraag van schoonheidsspecialisten die steeds vaker cliënten in de
praktijk tegenkomen die, in welke vorm dan ook, met kanker te maken hebben.
Wat komt o.a. ter sprake
• Wat doet het met de cliënt als zij hoort dat hij/ zij ernstig ziek is.
• En wat doet het met jou als je hoort dat de cliënt ernstig ziek is.
• Wat mag wel en wat mag niet.
En nog veel meer. Het doel van deze Masterclass is om te leren deze cliënten de aangepaste juiste
verzorging van de huid te geven en tegelijkertijd, ook belangrijk, een gevoel van algeheel welbevinden.
Even geen patiënt meer zijn.
Of zoals Mary Faber, organisator en trainer, gediplomeerd schoonheidsspecialist en al 25 jaar gespecialiseerd
in huidverzorging bij kanker het kort samengevat zegt: van patiënt naar cliënt!
Mary is geen onbekende voor menig schoonheidsspecialist, zij was bestuurslid ANBOS en jaren
workshopleider maar nog steeds actief als eigenaar van een schoonheidsinstituut en werkzaam in een
centrum voor mensen met kanker.
Deze unieke laagdrempelige Masterclass duurt drie dagen en is uitgerust met 6 (!) topdocenten.
Belangrijke informatie:
Data:
Locatie:
Trainers:

Tijd:
Prijs:
Inclusief:

Woensdag 12 januari, Woensdag 26 januari en Woensdag 16 februari 2022.
Oreaden, Nieuweweg 109, 3765 GC in Soest.
Mary Faber, Linda Groot (colorectale oncologie)) Bettina Sari (gezondheidszorg
psycholoog), Els Beekman (trainer en performer), Marieke Schutte (schoonheidsspecialist
en auteur van Lexicon van Cosmetische Ingrediënten) en Karin Melissant (make-up-, grimeen haarspecialist en trainer).
Je wordt verwacht tussen 9.30 en 10 uur; omstreeks 16.30-17.00 uur zal de dag eindigen.
Voor Huidexpert Club leden € 495 p.p. voor alle 3 dagen.
Gebruik koffie/ thee, lunch, gebruik scholing- en trainingsmaterialen en diverse formulieren.

Aanmelden trainingsdagen kan op www.huidexpertclub.nl/aanmelden-training/
HUIDEXPERT CLUB LID! € 495
NOG NIET LID? € 650
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