PERMANENT MAKEUP GRUNDUTBILDNING
Välkommen på PMU utbildning hos oss
på Astomed Academy. Vi kommer under
två dagar att gå igenom allt inom PMU så
att du blir ett proffs! Självklart arbetar vi
med marknadens senaste utrustning
Omnia.

Utbildningens innehåll:

Introduktion & presentation
av oss och vårt upplägg
Ansiktets anatomi &
hudens uppbyggnad
Uppmätning &
ritningsteknik

Teoretisk genomgång av
ögonbryn, läppar och eyeliner
Kontraindikationer
& hygien

Färglära
Star Colors

Regler & ansvar
inom PMU

Sträckningsteknik
& beh. teknik

Presentation av
Omnia + nålarna

Övning på fakeskin &
på riktiga modeller

Tillsammans gör vi dig till ett PMU proffs
Efter dessa två utbildningsdagar får du ett certifikat för ditt deltagande, men ett fullständigt
certifikat för ett lyckat arbete får du efter övning hemma och när du visat upp ditt arbete på
riktig modell. Hur snabbt du får det certifikatet är därför upp till dig och hur mycket du övar
hemma.
Utbildningen är som sagt inte över efter dessa två dagar utan ni har upp till 2 månaders kontakt
med er utbildare för support, feedback och vägledning.
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Utbildningschema:
Dag 1

Dag 2

09:00 - 12:00
Presentation, PMU teori
& anatomi

09:00 - 12:00
Förberedelser inför beh.
& övning på riktig modell

12:00 - 12:30
Lunch

12:00 - 12:30
Lunch

12:30 - 17:00
Övning på fakeskin

12:30 - 17:00
Övning på riktig modell

Kostnader

Anmälan

Utbildningskostnad: 14 900:Pris för Omnia PMU & Micro-needling
utrustning: 49.000:-

Anmäl dig på astomed.se och klicka dig
vidare till utbildningar. Eller scanna QR-koden så kommer du direkt dit. Vi kommer
endast att ta emot 6 elever per tillfälle.

Vill ni ha mer information om vår utrustning
Omnia? Maila till kontakt@astomed.se

Utbildare
Nazeli
Har många års erfarenhet av PMU, både
som utövare och utbildare. Hon driver egen
klinik inom skönhet sedan många år tillbaka.
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