Vil DU lære at lave permanent makeup?
Bente Jensen og Nina Lammers Jensen, landets mest
erfarne team af Linergister med mere end 20 års
personlig erfaring, står nu i spidsen for Long Time Liner
i Danmark.
Long Time Liner står for tysk grundighed, og med Long
Time Liner kan vi med stolthed præsentere markedets
bedste og mest sikre udstyr. Vi tilbyder desuden den
grundigste uddannelse i permanent makeup du kan
vælge i Danmark samt unik faglig sparring, også efter
endt kursus.

Long time Liner - udføres kun af Linergister®
Long Time Liner er en verdensomspændende virksomhed med hovedsæde i München.
Vores Pigmenterings apparat er godkendt og udviklet af Long Time Liner, og godkendt
og kvalitetssikret til brug i Skandinavien og EU af TÜV i Tyskland. Der ud over er det
ISO-certificeret. Både apparat og udstyr opfylder alle krav til sikkerhed og hygiejne i
Danmark.
Long Time Liner apparatet arbejder kun med én nål og med en helt unik affjedring,
hvilket gør at du kan arbejde ekstremt præcist med minimal sårdannelse. Dette er
både kundevenligt og behandlervenligt da du som regel kan nøjes med to (til 3)
behandlinger før resultatet er perfekt. Farverne der arbejdes med er EU godkendte og
specielt udviklet kun til Long Time Liner systemet.
Kun kursister der er uddannet gennem Long Time Liner er autoriseret til at anvende
vores produkter og pigmenteringsapparat.

Mange gør det, men ikke alle kan det
Der dukker flere og flere useriøse weekendkurser op inden for vores branche, derfor
strækker vores kursus sig over flere dage end du normalt bliver tilbudt. Det første år
skal du regne med at du er i en bestandig læreproces, hvor du har brug for vores
professionelle support.

Vi lægger vægt på at holde personlig og tæt kontakt til vores kursister, da vi ved det
er vigtigt for dig at have vores støtte, når du står alene på klinikken.
Se mere på www.longtimeliner.dk

(Lægges som link)

For nærmere information, kontakt Bente Jensen – 20168627
Har du spørgsmål til kurset eller priser
kontakt kontoret på 75644333 eller på mail@visage-klinik.dk

