HYDRAFACIAL PRIVÉ CURSUS | max 3 personen
Breng de HydraFacial training van 2 dagen in 1 dagdeel tot bij jou in de zaak.
Heb je personeelsleden die getraind moeten worden? Tot maximum 3
personen kunnen getraind worden.

Tarieven:

Algemene voorwaarden:



525 euro BTWe
Tower Elite
(5 uur, max. 3 pers)



475 euro BTWe
Tower MD (LED’s)
(5 uur, max. 3 pers)









425 euro BTWe
Tower SPA
(4,5 uur, max 3 pers)
375 euro BTWe
Allegro SPA
(4 uur, max 3 pers)








Training wordt gegeven bij de klant. Graag voor het
theoretische deel een tafel met stoelen of de behandeltafel
met stoelen daar rond.
Het apparaat van de klant wordt gebruikt. Senitas neemt
eigen producten mee om te trainen.
Bij meer dan 3 aanwezigen om getraind te worden, graag
op voorhand een melding. Vooral vanwege tijd.
Apparaat moet goed werken alsook in verzorgde staat zijn.
Na de opleiding liefst geen afspraken meer plannen om
alles goed te verwerken.
De cursus tijden respecteren. Van 12u – max 17u30.
Voorzie een pauze van 30 minuten (deze behoren niet tot
de cursus tijd en dient extra gerekend te worden)
Voorzie 3 modellen voor de praktische training. Liefst
volgens voorgestelde huidbeelden op pagina 2.

Lespakket:
ALLEGRO

TOWER TOWER
SPA
MD

ONDERWERP

OPMERKING

✓

✓

✓

Wat is HydraFacial?

✓

✓

✓

Wat maakt HydraFacial uniek?

Commercieel

✓

✓

✓

De gezondheid van je huid

Gezondheid verkopen

✓

✓

✓

De beste huid van je leven

Continuïteit in behandelen

✓

✓

✓

Het ouder worden van de huid

✓

✓

✓

De HydraFacial behandeling

Praktijk op 3 modellen.

✓

✓

✓

HF Flash, HF InstantFiller &
HF DoubleBoost

✓

✓

✓

De behandelpakketten, hun opties,
timings en scripts
De kwaliteitsnorm van HydraFacial

✓

✓

✓

Behandel opties toevoegen/behandelen

✓

Lymfe Drainage gelaat & lichaam

Dermabuilder, Britenol,
GlySal 7,5%, 15% & 30%
Het gelaat wordt ook
praktisch getraind

✓

✓

✓

✓

LED therapie, voordelen,
verkoopargumenten & behandelen
Bediening computer

✓

✓

Service & onderhoud
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Overzicht trainingsschema:
Timings

ALLEGRO

TOWER SPA

TOWER MD

THEORIE
PAUZE

12:00
14:00

12:00
14:00

12:00
14:00

KLANT 1 (gevoelig)
HydraFacial Flash

14:30

14:30
+ lymfe drain.

KLANT 2 (acne of onzuivere huid)
HydraFacial Instant (Filler of Shine)

15:10

15:20
+ lymfe drain.

KLANT 3 (mimiek & pigmentatie)
HydraFacial Double Boost

15:50

16:10
+ lymfe drain.

Q&A

16:30

17:00

14:30
+ lymfe drain. &
LED
15:30
+ lymfe drain. &
LED
16:30
+ lymfe drain. &
LED
17:30

Video’s op voorhand bekijken
Op ons Online Training Center hebben we video’s staan die de startcursus van HydraFacial kunnen
bevorderen. We vragen dan ook om deze video’s op voorhand door te nemen zodat de opleiding efficiënt
en diepgaand kan plaats vinden.
Je moet ingelogd zijn op onze website senitas.com om toegang te verkrijgen tot het Online Training
Center.

Wat kan je na de opleiding?







De behandeling correct uitvoeren.
De verschillende opties in de behandeling inzetten.
Vertellen tegen de klant wat je doet en waarom.
De behandeling verkopen vanuit een adviserende positie richting de gezondheid van de huid.
Product adviezen koppelen aan de behandeling en het nut van productgebruik toelichten.
Klanten het verschil uitleggen tussen de HydraFacial en andere behandelingen.

Inschrijven/aanmelden voor privé cursus
Al onze inschrijvingen lopen via onze website. Je kan bij ‘opleidingen’ het gedeelte startcursus terugvinden
en daar een contactformulier invullen om een afspraak te maken.
Je kan ook op deze link klikken, dan kom je rechtstreeks op de cursuspagina terecht.

Interessante links:
HydraFacial training video’s van Senitas: http://senitas.com/online-training-categorie/behandelprotocol/
Techniek van HydraFacial werkwijze: https://www.youtube.com/watch?v=wlctwTAG1Ok
Protocol boekje HydraFacial: https://www.dropbox.com/sh/02cqd5871g0qekd/AACf0_vJAvCh8m5tSlXtyAwka?dl=0
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