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WIMPEREXTENSIONS

CREATE YOUR
OWN SUCCES

Bij Fabelash kan je verschillende opleidingen

volgen om als succesvol LASHARTIST aan de

slag te gaan.

Wimperextensions one by one 

1 daagse opleiding incl. pakket: € 360,- 

Russian Volume Wimperextensions

1 daagse opleiding incl. pakket: € 259,-

Lash Intens ( one by one & russian volume)

2 daagse opleiding incl. pakket: € 575,-

(alle bedragen zijn excl. 21% btw)

Lunch, certificaat en verbruiksmaterialen zijn inbegrepen in ons lesgeld. Ook kunt u GRATIS

voor de deur parkeren. Meerdere trainingen volgen? Ontvang dan de combinatietraining

korting, geef de trainingen door aan info@fabelash.com en ontvang direct de beste prijs.

BECOME A FABELASH ARTIST 



COPACABANA
BROWS

WE CREATE
BROWS

Bij prachtige wimpers horen natuurlijk ook

prachtige wenkbrauwen! Dé perfecte

combinatie om succesvol je eigen beauty

salon te starten!

HENNA BROWS BROWLIFT
All round Brow artist incl Henna Brows,

Browmapping en shaping 

€ 350,-

incl. starterspakket 

Browlift Lamination 

€ 239,-

incl. starterspakket

BRAZILIAN BROWSHAPE

perfection in brows

HENNA BROWS

best henna colours

BROWMAPPING

precision tools to help you



LASH LIFT
& TINT

De Fabelash Lash Lift behandeling is een must

voor iedere LASH LOVER! Met de beste

producten van LASH LIFT Fabelash creëren wij

diepe sexy curve in natuurlijke wimpers.

In onze opleiding behandelen wij uitgebreid

theorie en praktijk, het verven van de

wimpers is hier ook bij inbegrepen (tint)

Lash lift All round Training € 239,- 

incl. starterspakket

Zoals voor al onze opleidingen geldt dat je zelf een model

dient mee te nemen naar de cursusdag, mocht je geen model

kunnen vinden dan kan je bij Fabelash een aanvraag doen

voor een model (aanvraag kan via onze website of per mail

info@fabelash.com (dit dient min. 72 uur voor de cursusdag te

zijn aangevraagd)



WORK
SHOPS 

Omdat onze LASH & BROW business nooit

stil staat organiseren wij regelmatig

workshops met de nieuwste technieken

voor lash en brow artists. 

Workshops zijn exclusief producten (deze

kan je inkopen in onze groothandel) 

Voor het actuele aanbod workshops houd

onze socials en onze website in de gaten:

Workshops:

LASH KISS € 140,-

BROWMAPPING € 99,-

FACIAL WAX € 99,-

HENNA BROWS € 250,-

SALON BUSINESS & MARKETING: € 490,-

Het is ook mogelijk om de wimperextensions opleiding te volgen zonder producten, je

gebruikt tijdens de opleiding wel Fabelash producten, indien je producten na de training

wenst aan te schaffen dan kan dat in de groothandel van Fabelash.



OPLEIDINGEN

START YOUR 
FUTURE WITH
FABELASH

Wimperextensions one by one € 360,- ex. btw

Russian Volume € 259,- ex.btw

Lash Intens € 575,- ex. btw

Lash volume Lift € 239,- ex. btw

Brow lift lamination € 239, ex. btw

All round Browstyling & Henna € 350,-

Wimperextensions basic (zonder pakket)

€ 199,- ex. btw

Russian Volume basic (zonder pakket)

€ 199,-

COMBINATIE KORTING

Bij 2 opleidingen ontvang je 10% korting op de

totaalprijs

bij 3 opleidingen of meer ontvang je € 15%

korting op de totaalprijs

Inschrijven voor één van onze opleidingen kan door je via onze website in te schrijven of

door een mail te sturen aan info@fabelash.com.

 Wens je meer informatie bel ons dan gerust op 033 2024685



LET'S DO
THIS

WE LOOK
FORWARD TO TRAIN
YOU

De beste opleidingen voor LASH & Brow

Artists met technieken uit Zuid Amerika

Leer van ons internationaal karakter en

leer daardoor de nieuwste technieken

Wij geven levenslang support aan

Fabelash Studenten.

Wij werken met max. 3 studenten per klas

om zo de kwaliteit van onze trainingen te

waarborgen

Geen ervaring nodig, wij trainen elk niveau

student, van beginners tot ervaren

Wij zien jou graag in onze Academy! Al onze

opleidingen worden bij het succesvol

afronden bekroond met een certificaat.

WE DON'T JUST TRAIN WE MOTIVATE
YOU START. 
SEE YOU AT FABELASH ACADEMY



TRAINING OP MAAT

FABELASH HAS
OVER 15 SALONS
WORLDWIDE

Wij bieden diverse opleidingen op maat aan, ben jij al

ervaren? Is jouw personeel toe aan een opfristraining of

wil je deel uitmaken van ons wereldwijde Fabelash

netwerk? Informeer naar onze trainingen op maat. 

- Salontraining

- Opfristraining

- Master Opleidingen

contact:
website www.fabelash.com

email info@fabelash.com 

planning danielle@fabelash.com / 033 202 4685

social media: @fabelash

FRANCHISE
Fabelash heeft meer dan 15 franchise locaties in

Nederland en in Brazilie, wil jij een eigen Fabelash Salon

openen? Neem dan contact op met ons salesteam.


