Pandhy’s school center for body sugaring
Visage er en klinik med masser af erfaring og
ekspertise. Vi arbejder selv dagligt med vores
produkter fra Pandhy´s og er landets mest
erfarende indenfor Bodysugaring.
Hvis du går og drømmer om at komme i gang som selvstændig, er vi klar til at hjælpe
dig. Med et 2 dags kursus i bodysugaring og et kursus i at bruge pandhy´s
produkterne til krops- og ansigts behandlinger er du hurtig og billigt i gang.
Pandhy´s Depilations sukkerpaste er kropspleje og
hårfjerning i samme arbejdsgang.
Denne unikke metode giver mulighed for at fjerne hårene
i hårets naturlige groretning, samtidig med, at du plejer
huden, da epithelvævet ikke traumatiseres som ved
voksning. Det vil sige ikke flere røde overlæber med
efterfølgende ”uskønne bumser”. Det drejer sig om et 100
% naturligt produkt, som kun er baseret på sukker og
vand, og indeholder ikke citrus. Pandhy´s sukkerpaste
vandt innovationsprisen i Paris 2006 og er den eneste
sukker på markedet som er baseret på ren glukose.
Pandhy´s Bodysugaring kursus er et 2 dags kursus, da du ellers ikke vil være rustet
til at udføre dette håndværk. Vi gennemgår både teori og praktisk, vi øver på alle
områder på kroppen. Vores metode er den eneste metode hvor du kan skifte mellem
håndsukker og flexpil strips, hvilket optimerer dine behandlingsområder. (Vores strips
fjerner selvfølgelig håret i groretning)
Hvis du ønsker kurser i Ansigts / Spa produkter og de forskellige Spa treatsments,
kan vi også finde ud af det.

Til den fuldendte Pandhy´s produktserie har vi
naturligvis også mineral make-up som er det eneste
håndlavede mineral make-up i Europa. Farverne er
håndblandede og helt uden fyldstoffer også uden det
kunstige farvepigment bismudoxyklorid, som
tilstopper porerne.
Derudover sælger vi også Combinal bryn- og vippefarve og 10 % aktivator. Vi fører
også farvefjerner, øjen makeup fjerner og vippeformater.
Visage er 4 Hudplejeklinikker rundt i landet, som selv benytter sig af bl.a. Pandhy´s.
Personalet bliver hele tiden uddannet og besøger vores leverandør rundt om i verden,
så de hele tiden er opdateret med den nyeste viden.
Derudover er Visage landets mest erfarende i permanent make-up. Bente Jensen ejer
af Visage og Nina hendes datter som har taget uddannelsen Elite Linergist i München.
Læs meget mere om Visage på www.klinikvisage.dk
og besøg vores Pandhy´s side på www.pandhys.dk

For oplysninger om kurser eller varebestilling
kontakt Anne på tlf. 75 64 43 33
Yderligere spørgsmål henvendes til Bente Jensen på tlf. 20 16 86 27

