Microblading kursusplan
Kunne du tænke dig at blive microbladingcertificeret igennem Swiss Color?
Så har jeg et fantastisk tilbud til dig!
Professionalisme er en af nøgleingredienserne for succes. For at sikre du får en succesfuld fremtid
som microbladingstylist, er det vigtigt at få en solid ekspertoplæring.
Om mig
Mit navn er Victoria Hounisen og er indehaver af Victoria Beauty i Aarhus. Jeg er uddannet
kosmetolog på INTER-CLINITIQUE i Aarhus i 2005. Derudover har jeg en uddannelse som
zoneterapeut.
Jeg er uddannet som mikropigmentist i 2016. Herefter har jeg opnået adskillige certificeringer
indenfor Swiss Color og i 2017 blev jeg certificeret som International træner for Microblading.
I 2020 gennemførte jeg en specialisering hos PhiBrow og blev certificeret phibrows artist.
Siden da, har jeg holdt mig opdateret med alt, hvad der er nyt indenfor branchen, og taget de
seneste kurser som er tilgængelige. Jeg tager mit arbejde seriøst, og stræber altid efter
perfektionisme i det, jeg laver.
Professionel oplæring tager tid. Det er vigtigt, at du tager dig tiden, så du er forberedt på alle
fremtidige situationer. Jeg tilbyder grundig og professionel uddannelse.
Du er i sikre hænder hos mig, og jeg tager mig tiden til at lægge fundamentet for dine
færdigheder. Selvtilliden du får gennem den viden du erhverver på mit kursus samt mine mange
års erfaringer giver dig mulighed for at få mange fremtidige kunders tillid.
Microblading er en for tatovering udført med en microblade af forskellige varianter. Metoden
kræver præcision og en høj standard af tekniske egenskaber. Microblading udføres med en
manuelt tool hvor du lærer flere teknikker således du kan imødekomme de individuelle behov de
forskellige kunder vil kræve af dig.
På kursuset lærer du at udføre seks forskellige øjenbrynsformer.
Når det kommer til microblading er det vigtigste uden tvivl den forberedende kontur. Jeg
gennemgår sammen med dig alt fra bunden, vi øver sammen og jeg viser dig, hvordan du
omhyggeligt tegner selv besværlige former på en elegant måde. Den selvtillid du opbygger
gennem denne viden, vil spare dig meget tid og lette din indsats indenfor den forberedende
tegning. Formålet er at afgøre ansigtets udtryk på bedst mulig vis.

Du kan føle dig helt tryg i mine hænder, da jeg kun arbejder med RICH godkendte farver, og jeg er
registreret og godkendt tatovør hos Sikkerhedsstyrelsen. Igennem de mange år har jeg udviklet
min teknik til de højeste standarder gennem utallige efteruddannelseskurser i udlandet.

Basisuddannelse i Microblading
For at blive uddannet som microbladingspecialist skal du regne med at bruge seks måneder til at
tilegne dig viden om de forskellige teknikker, om sikkerhed og risici, om hudtilstand og hudtype og
så meget mere, du får mulighed for at øve dig på sammen med mig.
Vi får et tæt samarbejde, da oplæringen foregår med maksimum to kursister ad gangen.
På kurset skal du regne med 110 praktiske fremmødetimer og daglige hjemmeopgaver som i alt
udgør 160 timer.
Basisuddannelsen er opdelt i seks moduler:
1. Grundlæggende viden om teori - de første to dage
• Kontraindikationer
• Hustilstand
• Hudtyper
• Teori om de forskellige former
• Gennemgang af microbladingmanual
2. Oplæring og placering af bryn
• Seks forskellige mønstre for at designe bryn
3. Praktisk træning
• Live-model, hvor jeg udfører en fuld microbladingteknik og du observerer
4. Praktisk træning
• To gange live-modeltræning
• Du skal selv medbringe to personer

5. Praktisk træning
• To gange live-modeltræning
6. Teorieksamen
• En dag med teori eksamen
• To gange live-modeltræning
Det blive vist pixel og shading teknik
Når eksamen er færdiggjort er man en certificeret Swiss Color Artist.

Min uddannelse giver dig mulighed for:
- 6 måneders intensiv træning i teori og praksis
- minimum 11 forskellige hjemmeopgaver til at videreudvikle din færdigheder
- at blive certificeret Swiss Color Artist
- et års support fra mig, når du kan få min hjælp og vejledning
Kursusuddannelsen lever op til alle de nye lovkrav, som Sundhedsstyrelsen har udstukket ift.
undervisningsniveau, længde og indhold.
Jeg har mere end 5 års erfaring er godkendt undervisningssted hos Dansk Kosmetolog Forening
(DKF) til at uddanne kosmetiske tatovører.
Jeg er registreret og godkendt kosmetisk tatovør hos Sikkerhedsstyrelsen.
Du kan læse alle detaljer omkring den gældende lovgivning ved at følge linket:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/959

Priser ekskl. moms
Basisuddannelse i microblading
- Grundlæggende viden om teori – 6.000, - 6 måneders uddannelse - 29.000,- Microblading Startset – 2.900, o Microblading-tool
o 25 stk. Microblading blade str. 14
o 25 stk. Microblading blade str. 18u
o 3 pigmenter af 10 ml.
o 2 stk. syntetisk skin
o Contour blyant
o 1 pigment performer af 15 ml.
o 2 træningsmåtter
o 1 trimmer
-

Microblading Startset PRO – 5.200, o Microblading Pro Pen
o Microblading Light Pen
o 7 BROW Pigmenter (10 ml)
o 25 blade str.14
o 25 stk. Microblading blade str. 18u

o
o
o
o

Contour blyant
Blyantspidser
2x pigment performer 10 ml.
Trimmer

Med muligt tilkøb for flere materialer på selve træningsdagen hvor man kan få 15% rabat.
På første træningsdag skal en af de to opstartspakker være købt. For den billigste samlede løsning
bliver det 37900-kr

Depositum
For tilmelding skal du overføre 5000 ekskl. moms. Restbeløbet faktureres tre uger inden
uddannelsesstart. Tilmeldingen er bindende og depositum vil derfor ikke blive returneret ved
udeblivelse.
Afbudspolitik
• 100% returret hvis kursusafholderen er nødt til at aflyse.
• 100% returret hvis kursusdeltageren aflyser senest to uger inden kursusstart
• 50% returret hvis kursusdeltageren aflyser senest 7 dage inden kursusstart
• Ingen returret, hvis kursusdeltageren aflyser mindre end 6 dage inden kursusstart
• De ovennævnte beløb dækker et forløb på maksimum 6 måneder. Hvis kursisten er
forhindret i at deltage i de tilrettelagte forløb, skal der betales ekstra for hver enkelt dag,
der er nødvendig for at færdiggøre uddannelsen.
• Hvis kursisten har brug for ekstra undervisning, betales der pr. enkelt dag.
Kursusstart
Der er mulighed for kursusstart d. 28/3 og du skal regne med undervisning mandage og tirsdage.
Der tages forbehold for ændringer grundet sygdom.
Der tages forbehold for ændringer af tidspunkter af kursus dage
Kursus afholdes på adressen Fredens torv 1 B, 8000 Aarhus C. Underviseren er Victoria Hounisen,
kosmetolog og micropigmentist.
På selve dagen bliver der serveret kaffe, te, frugt og snacks.

1 dags Masterclass
Til dig, der allerede har basisuddannelsen, tilbyder jeg et Masterclass, hvor du kan forbedre dine
teknikker til det højeste niveau. Du vil få mulighed for at trække på min brede erfaring og komme
ind i mit hemmelige professionelle rum.

Pris for 1 dags Masterclass ekskl. moms – 7900 krAlle priserne er ekskl. moms.
Jeg glæder mig til at møde dig!

