
 

IMGRO BEAUTY 

Overzicht  

Workshops 2019 

 

IMGRO Beauty biedt voor pedicures,  

schoonheidsspecialistes en nagelstylisten  

een aantal vaktechnische workshops.  

Hiermee kunt u uw kennis en vaktechniek  

opfrissen of u leert nieuwe vaardigheden.  

Lees in deze brochure welke  

workshops voor u interessant zijn! 

De workshops worden gegeven op adres: 

IMGRO Beauty 

Einsteinstraat 7 

2181 AA Hillegom 

tel. 0252-527242 
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Even voorstellen:  IMGRO Beauty is in 1938 als 

groothandel opgericht onder de naam Bouquet BV. IMGRO 

Beauty is de meest complete groothandel voor de pedicure, 

kapper, nagelstylist en totaalleverancier voor 

schoonheidssalon en massagepraktijk. Bij IMGRO Beauty 

vinden vakmensen in de uiterlijke verzorging alles “onder 1  

dak". Sinds 2007 is IMGRO tevens aangewezen als 

groothandel in disposables en desinfectanten voor 

bedrijven en instellingen. Door de ruime voorraad levert 

IMGRO Beauty snel en tegen scherpe prijzen door heel 

Nederland. 

On-line informatie: Deze prijslijst wordt 1x per jaar 

aangemaakt. De informatie over producten, prijzen en 

voorraad van de website www.ALLESVOORDESALON.com  

is online verbonden met onze server. Net zoals in onze 2 

afhaalwinkels wordt de website dagelijks bijgewerkt met 

artikelen, prijzen, presentatie en productinformatie. 

IMGRO Beauty is een vaktechnische groothandel, en daar 

heeft u baat bij..! 

Track&Trace service: Voor de klanten die niet in onze 

winkels hun aankopen doen hebben wij een verzendservice 

met Track&Trace. Vanaf het moment dat uw pakket ons 

magazijn verlaat volgen wij de aflevering via de track & 

trace van Post.nl tot de overhandiging. Bestellen bij IMGRO 

Beauty is zo heel eenvoudig. 

Telefonisch bestellen  / hulp vragen:  De medewerkers van 

IMGRO Beauty zitten voor u klaar tijdens kantooruren 

09.00 - 17.00 van maandag t/m vrijdag en zaterdag 10:00 -  

16:00. Heeft u vragen of wilt u telefonisch uw bestelling 

opgeven neem dan contact op via 0252-527242. 

Tot uw dienst 

Arnold Overtoom & Vivienne Koppers 

Directie IMGRO Beauty 

Binnenlopen en afhalen 

In onze winkels in Hillegom en Haarlem staan wij elke dag 

voor u klaar.  

In Hillegom staan ca 8500 artikelen ruim uitgestald in totaal 

800m2 winkelplezier. 

In Hillegom vindt u tevens onze meubelshowroom, 

cursuslokalen, centraal magazijn en technische dienst. U 

parkeert op eigen terrein. 

In Haarlem vindt u onze gezellige afhaalwinkel van 250m2 

met ca 8000 artikelen. U kunt parkeren in de parkeervakken 

voor de deur. De winkel is op 5 minuten lopen van het 

centraal station en een grote parkeergarage “De Raaks” is 

om de hoek. “Haarlem staat immers niet voor niets in de Top 

10 van leukste winkelsteden in Nederland.” 

 

 

Even voorstellen:  IMGRO Beauty…  

uw groothandel & opleider  

in uiterlijke verzorging 

Openingstijden 

Adres Hillegom 

IMGRO Beauty, Hillegom 

Einsteinstraat 7 

2181 AA Hillegom 

T. 0252-527242 

 

Ma – Vrij   08.30 – 17.00 

Zaterdag   10.00 – 16.00 

Openingstijden 

Adres Haarlem 

IMGRO Beauty, Haarlem 

Kraaienhorst 54-56  

2011 NX Haarlem 

T. 023-5323582 

 

Ma – Vrij   09.00 –  17.00 

Zaterdag   10.00  –  16.00 

Vivienne Koppers Arnold Overtoom 
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Freestechnieken 

Bij de fabricage van frezen wordt continu gezocht naar innovatie. Door het 

gebruik van nieuwe materialen en proces technieken worden nieuwe 

frezen ontwikkeld die passen bij de vernieuwde inzichten en eisen van de 

moderne pedicurepraktijk. In deze workshop behandelen we de 

verschillende soorten frezen, van hybride- en kerafrees tot side- en 

topgrip. Maar ook de speedfrezen, tungsten, diatwisters en alle soorten en 

maten RVS en diamantfrees. Uitgaande van het assortiment frezen van 

IMGRO Beauty, bijna 500 verschillende soorten frezen en slijpkappen, is 

één dag workshop bijna tekort..!  

 

Door deze workshop krijgt u kennis van de materialen en toepassingsvormen. Hoe worden frezen gemaakt en op welke 

wijze kunnen we de verschillende frezen inzetten in de moderne pedicurepraktijk? Hoe kunnen we optimaal gebruik maken 

van alle innovaties en deze in dienst stellen van onze praktijk? Al deze vragen komen aan bod. 

Vaak is men gewend om in de praktijk met een vast assortiment frezen te werken en dus zijn er in elke prak tijk wel frezen 

die nooit gebruikt worden. Wij adviseren uw eigen frezen mee te brengen naar de workshop, frezen die niet aanbod zijn 

gekomen en waar nog vragen over zijn kunnen hiermee gericht behandeld worden.  

Een leerzame en inspirerende workshop voor iedere pedicure van starter tot ervaren en doorgewinterde specialist.!  

 

Geaccrediteerd door ProCert met 6 punten. 

Categorie: Beroepsvereisten 

Domein: Voetzorg 

(check "mijn KRP" op de Procert website voor uw eigen status)  

Beleidsperiode: 2018-2020 

Datum    Zaterdag 28 september 2019 

Let op: Is verplaatst van 31 augustus naar 28 september! 

Code  WKS 12158 

Tijdsduur  10:00 – 16:00 

Consumpties Inclusief koffie & thee 

Materialen  U kunt uw eigen frezenset meenemen om deze te evalueren in de klas 

Naslagwerk   -- 

Prijs    € 105,00 excl. BTW 

Certificaat  Inclusief certificaat van deelname  
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Nagelprothese-technieken 

Uw klanten willen graag met mooie teennagels gezien worden. Door 

mycose en beschadiging zijn nagels vaak onregelmatig en lelijk. Door 

gebruik te maken van UV-gel technieken bouwt de pedicure op de 

beschadigde nagel een cosmetische mooie nagel.  

De workshop nagelprothese-technieken bestaat uit 1 dagdeel theorie en 1 

dagdeel praktijk. De theorie bestaat uit een PowerPoint-presentatie en 

wordt ondersteunt met veel foto's vanuit de praktijk. In het 

praktijkgedeelte van de workshop zal het werken met het UV-gel systeem 

gedemonstreerd worden. Dit zal door de cursisten op elkaar geoefend 

worden.  

Aandachtspunten: 

• Anatomie en fysiologie van de nagel 

• Pathologie van de nagel 

• Kleurafwijkingen aan de nagels benoemen en de daaraan gerelateerde pathologische aandoening 

• Structuur en vorm afwijkingen aan de nagels benoemen en de hieraan gerelateerde pathologische aandoening  

• Afwijkingen van de nagelomgeving 

• verschillen tussen de drie prothesesystemen 

• Toepassen van het gelprothese systeem in de praktijk 

 

Geaccrediteerd door ProCert met 9 punten. 

Categorie: Beroepsvereisten 

Domein: Voetzorg 

(check "mijn KRP" op de Procert website voor uw eigen status)  

Beleidsperiode: 2018-2020 

Datum    Dinsdag 8 oktober 2019 

Code   WKS12159 

Tijdsduur  09.30 - 16.30 uur 

Consumpties Inclusief koffie & thee 

Materialen  Cursuspakket Nagelprothese  

                  283031-E-AVDS  Startpakket Prothesetechniek met gel voor de pedicure € 99,00                                 

                       292001-E-AVDS  Pakket groot Nagelprothesetechniek met gel voor medisch pedicure € 200,95 

Naslagwerk   Nagelprothesetechniek H.A. Rothmans Harmsen 

                             Het naslagwerk is aan te schaffen op de dag van de workshop.  

                             Vooraf reserveren verzekert u van een exemplaar. 

Prijs    € 105,00 excl. B.T.W. 

Certificaat  Inclusief certificaat van deelname 
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Nagelregulatie  
Een ingegroeide nagel is zeer pijnlijk. Er zijn een aantal goede technieken 

om ingegroeide nagels pijnvrij te leggen. Bovendien wordt bij alle 

technieken de groeirichting van de nagelplaat gecorrigeerd. De keuze voor 

de juiste techniek wordt door de pedicure gemaakt op basis van de 

aangeboden casus. Tijdens deze workshop leer je als pedicure te werken 

met een aantal technieken zoals BS-Spange, Luga-clips, Metaalsspangen en 

Onyclip. De theorie van de workshop nagelregulatie bestaat uit een 

PowerPoint presentatie en wordt ondersteund met veel foto's vanuit de 

praktijk. Je brengt de opgedane theorie op een verantwoorde manier in de 

praktijk tijdens de workshop.  

In het theoretische deel van de workshop worden de onderstaande onderwe rpen behandeld:  

• Code van de voetverzorger 

• Desinfectiebeleid  

• Nageleigenschappen 

• Nagelgroei 

• Afwijkingen van de nagels 

• Nagelwal problemen 

• Nagelregulatie 

• Anamnese 

• Nagelregulatie technieken 

 

Geaccrediteerd door ProCert met 9 punten 

Categorie: Beroepsvereisten 

Domein: Voetzorg 

(check "mijn KRP" op de Procert website voor uw eigen status)  

Beleidsperiode: 2018-2020 

Datum    Donderdag 16 mei 2019 

Code    WKS12156 

Tijdsduur   9.30 - 16.30 uur  

Consumpties  Inclusief koffie & thee 

Materialen  Pakket nagelregulatie 

283010-E-AVDS, Materialen pakket, € 130,00 

Naslagwerk   Les Pieds: Nagelreparatie- en Nagelprothesetechniek, H.A. Rothman Harmsen 

Naslagwerk is aan te schaffen op de dag van de workshop (artikelnummer Hi -230039) 

Vooraf reserveren verzekerd u van een exemplaar. 

Kosten cursus:   € 105,00 excl. BTW  

Certificaat   Inclusief certificaat van deelname  
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Orthesiologie  
Onze voeten dragen ons gewicht. Alle standposities,bewegingen en fricties 

worden door voeten, huid en tenenstand opgevangen. Geen wonder dat 

veel mensen regelmatig pijn hebben aan voetenhuid, tenen, nagels en de 

voet in het algemeen. De tenen in het bijzonder worden intensief belast en 

geven vaak hinderlijke klachten. 

In de workshop orthesiologie leert u siliconen ortheses te maken die 

dienen voor het klantspecifiek ontlasten van diverse drukplekken, met 

name tussen de tenen. Met dit maatwerk reguleert u de teenstand naar 

een pijnvrije genormaliseerde positie. Dit houdt in dat u een aantal 

behandelingen leert, die voor veel mensen verlichting brengt bij hun, veelal 

pijnlijke, voeten.  

Aandachtspunten 

Anatomie /  Spieropbouw voet en onderbeen / Biomechanica van de voet / Voettypen en teen-standafwijkingen / druk-

ontlasten en beschermen / Anamnese / Opstellen behandelplan / Orthesiologie in de pedicurepraktijk / Indicaties en 

contra-indicaties /  Bespreking diverse siliconenmaterialen en hun functie en werking. 

 

Geaccrediteerd door ProCert met 9 punten. 

Categorie: Beroepsvereisten 

Domein: Voetzorg 

(check "mijn KRP" op de Procert website voor uw eigen status)  

Beleidsperiode: 2018-2020 

Datum  Donderdag 21 februari 2019 

Code   WKS12155 

Tijdsduur  09.30 tot 16.30 uur  

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie & thee  

Materialen Minimaal Otoform 1 pot siliconen bv 170 gram + harder (artikelnummer 2232016-EXP) 

Naslagwerk  Les Pieds: Nagelreparatie- en Nagelprothesetechniek, H.A. Rothman Harmsen 

Naslagwerk is aan te schaffen op de dag van de workshop (artikelnummer Hi -230039) 

Vooraf reserveren verzekerd u van een exemplaar. 

Prijs   € 105,00 excl. B.T.W.   

Certificaat   Inclusief certificaat van deelname  
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Huidaandoeningen   
We behandelen een grote diversiteit aan huidaandoeningen. Tijdens de 

workshop leert u de aandoeningen herkennen. Ook zult u leren hoe we 

tijdens behandelingen in de pedicurepraktijk om kunnen gaan met de 

aandoeningen. Het is belangrijk bepaalde huidaandoeningen te herkennen 

en te benoemen in de praktijk. Het gesprek met de klant hierover krijgt 

door deze workshop meer inhoud.  

 

 

 

De keuze voor benadering van de huidaandoening en mogelijk samenwerking met bijvoorbeeld de huisarts of zorgketen 

heeft grote impact op de klant. Tijdens deze dag wordt de volledige workshop huidaandoeningen aangevuld met kennis van 

producten. 

 

Om huidaandoeningen te verzorgen is een breed scala aam lotions, balsems en crèmes te koop. In de workshop wordt 

hieraan aandacht besteed. Hierdoor krijgt u kennis over de kwaliteit van professionele cosmetica in de pedicurepraktijk. 

 

 

Geaccrediteerd door ProCert met 6 punten 

Categorie: Beroepsvereisten 

Domein: Voetzorg 

(check "mijn KRP" op de Procert website voor uw eigen status)  

Beleidsperiode: 2018-2020 

Datum  Donderdag 27 juni 2019 

Code  WKS12157 

Tijdsduur  09.30 tot 15.30 uur  

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie &  thee  

Materialen -- 

Naslagwerk  -- 

Prijs   € 120,00 excl. B.T.W.   

Certificaat   Inclusief certificaat van deelname  
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Hotstone massage 

Uw klanten stellen wellness en massage zeer op prijs. In uw salon creëert u 

met een hotstone massage plek voor de beleving van een oosters 

rustmoment. De eeuwenoude oriëntaalse gebruiken en begrippen voor de 

hotstone technieken zijn voor uw praktijk beschikbaar met het volgen van 

deze hotstone massage workshop. Hotstone massage kan in bijna alle 

mogelijke massages worden toegepast.  

 

 

In de oosterse massagepraktijk wordt al sinds eeuwen gebruik gemaakt van de technieken van hotstone. De geheimen van 

deze krachtige techniek liggen in een combinatie van geleidelijke warmte afgifte, druk door gewicht, krachtige oliën en de 

tijdsspanne waarin gewerkt wordt. U leert in deze workshop het principe van de hotstone massage toe te passen in uw 

praktijk. Extra aandacht wordt gegeven hoe u de verschillende stenen kunt toepassen en verdelen op de verschillende 

energiebanen op de benen en de voeten. Deze workshop wordt over het algemeen bezocht door pedicures, 

schoonheidsspecialisten en massagetherapeuten. Uw docente is Amanda Janssen. 

 

Datum  Donderdag 21 maart 2019 

Code  WKS12146 

Tijdsduur  09.30 tot 15.00 uur  

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie & thee  

Materialen Tijdens de workshop wordt gewerkt met Hotstone materialen van IMGRO Beauty 

                            Materialen om zelf mee te nemen: 

• 2 handdoeken 

• 1 persoonshoeslaken 

• 1 Fleecedeken 

• Trui of vest 

Naslagwerk  -- 

Prijs  € 105,00 excl. BTW   

Certificaat  Inclusief certificaat van deelname  
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Thai Style massage 
Thai Style kruidenstempelmassage is de ideale detox-behandeling om in uw 

salon te introduceren. De combinatie van verwarmde Thai kompresse en 

massages geeft een krachtige ontgiftende en diep zuiverende werking op 

huid en weefsels. In de workshop wordt ingegaan op de zuiverende werking 

van de kruidenstempels. U oefent met de verschillende massagetechnieken 

die passen in dit programma van oosterse massage. 

 

 

 

Het geheim van deze technieken ligt in een combinatie van geleidelijke warmte afgifte, door druk en gewicht, oosterse 

kruidenstempels, krachtige oliën en de tijdspanne waarin gewerkt wordt. Met deze behandeling voegt u een oosters 

rustmoment toe aan uw aanbod van behandelingen. Deze workshop wordt over het algemeen bezocht door pedicures, 

schoonheidsspecialisten en massagetherapeuten. Uw docente is Amanda Janssen. 

 

 

Datum  Dinsdag 26 november 2019 

Code  WKS12160 

Tijdsduur  09.30 tot 15.00 uur  

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie &  thee  

Materialen Tijdens de workshop wordt gewerkt met Thai Style materialen van IMGRO Beauty. 

                             Materialen om zelf mee te nemen: 

• 2 handdoeken 

• 1 persoonshoeslaken 

• 1 Fleecedeken 

• Trui of vest 

Naslagwerk  -- 

Prijs  € 105,00 excl. BTW   

Certificaat  Inclusief certificaat van deelname  
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Harsen Niveau-1 Basis 
Bent u nieuwsgierig naar de verschillende harstechnieken en harsproducten 

dan is deze workshop iets voor u! 

Hoe maakt men de keuze uit harspatronen, harskorrels, spateltechniek, 

suikerhars of harsblokken? En welk harstype hoort bij uw huid..? 

Aan het einde van de workshop kunt u antwoord geven op deze vragen. 

Tijdens deze workshop maakt u kennis met de verschillende technieken op 

het gebied van harsen. Tevens leert u werken met de producten die IMGRO 

Beauty levert op dit vakgebied. Uw docente is Elise Vijfhuizen.  

 

Het theoriegedeelte zal behandelen: Hygiëne /  Voor en nabehandeling /  Sugar hars / Harspatronen 110ml / Harspatronen 

80ml / Harskorrels / Harsblokken / Harspotten. 

U leert in de praktijk: De voorbehandeling / Cassette / Harspatroon techniek / Spateltechniek / Harsen zonder strips / 

Harsen met verschillende harssoorten / De nabehandeling.  

 

Model praktijkgedeelte: Voor dit gedeelte van de dag heeft u een vrouwelijk model nodig die haargroei heeft op twee 

delen van het lichaam: Benen, oksels, armen etc. Het gaat erom dat er op het model behaard huidoppervlak voldoende 

aanwezig is om meerdere technieken uit te proberen. De haren moeten 0,5 tot 1 centimeter lang zijn.  

Het model dient rond 12.30 aanwezig te zijn.  

 

Datum  Maandag 25 maart 2019 

Let op: Is verplaatst van 4 maart naar 25 maart! 

Code   WKS12161  

Tijdsduur  09.30 tot 16.00 uur  

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie &  thee  

Materialen U dient mee te nemen: 1 Stoelhoes / 2 kompres doekjes / 1 grote handdoek / 3 middel grote  

handdoeken / 1 Deken 

Naslagwerk  Syllabus: "Harsen in de praktijk Niveau 1" van IMGRO Beauty 

wordt u gratis vertrekt bij deelname.  

Prijs   € 85,00 excl. BTW   

Certificaat   Inclusief certificaat van deelname  
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Harsen Niveau 2 Basis 
Bent u schoonheidsspecialist en u wilt vanuit de grondstoffen begrijpen hoe 

harsen werkt. Of u wilt u uw vaardigheden intensief ophalen?  

Bent u geen schoonheidsspecialist maar u heeft de Harsen Niveau-1 Basis 

workshop gevolgd? Dan is deze workshop echt iets voor u..! 

Tijdens deze workshop maakt u kennis met de achtergrondinformatie van 

de grondstoffen. We bespreken de verschillende technieken op het gebied 

van harsen. Bovendien wordt op basis van inzicht in hygiëne en vaardigheid 

de producten van 2 PhD en Clean+Easy toegepast. Uw docente is Elise 

Vijfhuizen. 

Het theoriegedeelte zal behandelen: Hygiëne / Voor en nabehandeling en hun grondstoffen / Algemene grondstoffen van 

hars /  Afstemmen van harskeuze op huidtype / Temperatuur bepaling / Adviesgesprek / Merk bespreking  

U leert in de praktijk: De voorbehandeling / Suikerharstechniek / PhD Tube techniek / Clean+Easy patroontechniek / 

Clean+Easy Spateltechniek met strips / De nabehandeling / Evaluatie 

Model praktijkgedeelte: Voor dit gedeelte van de dag heeft u een vrouwelijk model nodig die haargroei heeft op twee 

delen van het lichaam: Benen, oksels, armen etc. Het gaat erom dat er op het model behaard huidoppervlak voldoende 

aanwezig is om meerdere technieken uit te proberen. De haren moeten 0,5 tot 1 centimeter lang zijn.  

Het model dient rond 12.30 aanwezig te zijn.  

 

Datum  Op aanvraag in te plannen**  

Code  WKS12162 

Tijdsduur  09.30 tot 16.00 uur  

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie &  thee  

Materialen U dient mee te nemen: 1 Stoelhoes / 2 kompres doekjes / 1 grote handdoek / 3 middel grote  

handdoeken / 1 Deken 

Naslagwerk  Syllabus :"Harsen in de praktijk Niveau 2" van IMGRO Beauty  

                             wordt u gratis vertrekt bij deelname  

Prijs  € 85,00 excl. BTW   

Certificaat  Inclusief certificaat van deelname  

 

** Bij IMGRO Beauty heeft u de mogelijkheid deze workshop volgens persoonlijke afspraak met onze docent  te volgen. Het 

betreft echter géén privéles want vaak worden meerdere afspraken gecombineerd tot één lesgroepje.  

Bij aanmelding van 4-kandidaten-in-1-sessie kan  in overleg een eigen groepsdatum worden ingeroosterd. 

Neem contact op met IMGRO Beauty om deze workshop in te plannen. 
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Wimpers en Wenkbrauwen  

Het epileren en verven van wimpers & wenkbrauwen heeft een vaste plek 

verworven in de behandellijst van elke schoonheidssalon. 

Het gebruik van chemicaliën in de oogzone en het streven naar een 

optimale resultaat maakt het volgen van een professionele workshop 

hiervoor welhaast noodzakelijk. 

Tijdens deze workshop wordt er gewerkt met het kwaliteitsmerk Refectocil.  

Bovendien worden op basis van inzicht in hygiëne en vaardigheid de 

producten van Combinal, Ion en waar mogelijk producten van Clean+Easy 

toegepast. Uw docente is Elise Vijfhuizen. 

Het theoriegedeelte zal behandelen: Hygiëne, voor en nabehandeling en hun grondstoffen / De werking van de verf op de 

haar /  Hoe wordt de kleur bepaald van de verf /  Hoe epileer je een wenkbrauw volgens de richtlijnen / De nieuwste 

techniek met de sensitive verf / Adviesgesprek. 

Na de theoriebespreking gaan we in het praktijklokaal verven  Aan de hand van deze workshop kunt u de behandeling van 

de wimpers en wenkbrauwen afstemmen op de toepassing in uw salon..!   

 

Model: Voor deze workshop dient u een eigen model mee te brengen waarop u de technieken van Wimpers en 

Wenkbrauwen kunt uitproberen.  Uw model dient rond 11.00 uur aanwezig te zijn.  

Verder heeft u nodig:  Eén stoelhoes /  Eén grote handdoek /  Drie middelgrote handdoeken / Deken 

 

 

Datum  Op aanvraag in te plannen ** 

Code  WKS12163  

Tijdsduur  10.00 tot 13.00 uur  

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie &  thee  

Materialen Cursuspakket Wimpers en Wenkbrauwen (artikelnummer: 293023-E-AVDS)  

Naslagwerk  Syllabus: "Wimpers en Wenkbrauwen" van IMGRO Beauty  

                         wordt u gratis vertrekt bij deelname  

Prijs  € 55,00 excl. B.T.W.   

Certificaat  Inclusief certificaat van deelname  

 

 

** Bij IMGRO Beauty heeft u de mogelijkheid deze workshop volgens persoonlijke afspraak met onze docent  te volgen. Het 

betreft echter géén privéles want vaak worden meerdere afspraken gecombineerd tot één lesgroepje.  

Bij aanmelding van 4-kandidaten-in-1-sessie kan  in overleg een eigen groepsdatum worden ingeroosterd. 

Neem contact op met IMGRO Beauty om deze workshop in te plannen  
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Wimperextensions 
Tijdens de workshop wordt er gewerkt met het kwaliteitsmerk Everlash.   

Tijdens deze workshop leert u wimper-extensions zetten, hiermee creëert u 

gemakkelijk en snel een mooie oogopslag. Tijdens deze workshop wordt er 

gewerkt met verschillende maten van de spread- en regular- 

wimperextensions van het merk Everlash.  

De "spread" wimpers bestaan uit 3-4 fijne haartjes die als plukje aan elkaar 

zitten. Deze worden tussen de eigen wimpers gevoegd, waardoor er een 

mooi vol resultaat wordt bereikt.  

 

 

De "regular" wimpers bestaan uit één haar, deze wordt per stuk  tussen de wimperharen gevoegd voor een mooie verdeling 

over de wimpers. Het doel van de workshop is dat u zelf een set wimperextensions kunt zetten aan de hand van de 

technieken die u overneemt tijdens de workshop. Uw docente is Elise Vijfhuizen. 

Deze workshop duurt één dagdeel. We beginnen met een korte uitleg over de producten die worden gebruikt bij het 

aanbrengen van de wimperextensions. Tijdens het praktijkgedeelte gaat u zelf een set wimperextensions aanbrengen op 

uw model. U oefent hierbij op uw medecursist. U hoeft geen model mee te nemen. Aangebrachte wimpers worden voor 

vertrek verwijderd.  

 

Aan de hand van deze workshop kunt u de behandeling van de wimpersextensions  afstemmen op de toepassing in uw 

salon..!  

 

 

Datum  Maandagochtend 11 maart 2019 

Code  WKS12164  

Tijdsduur  10.00 tot 13.00 uur  

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie &  thee  

Materialen Cursuspakket wimperextensions (artikelnummer: 293022-E-AVDS)  

Naslagwerk  Syllabus: "Wimperextensions " van IMGRO Beauty  

                           wordt u gratis vertrekt bij deelname  

Prijs  € 55,00 excl. B.T.W.   

Certificaat  Inclusief certificaat van deelname  
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Shellac "Playstation-1"  

Tijdens deze workshop maakt u kennis met het product CND Shellac. Onze 

CND docent is specialist in CND systems en demonstreert uitgebreid de 

methode van het aanbrengen en verwijderen van Shellac op de nagels. 

Shellac is te gebruiken op handen en voeten. Shellac is een hybride nagellak, 

welke je draagt als een gelcoating op de nagels. Shellac biedt de keuze uit 

een scala van modieuze fenomenale kleuren, welke langdurend een mooi 

resultaat op de nagels geven. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van 

vragen en u krijg informatie mee naar huis om alles nog eens rustig na te 

lezen. Voor de workshop heb je geen model nodig.  

 

Voor de workshop dien je zelf je eigen CND lamp en CND Shellac materiaal mee te nemen.  

 

Deze workshop wordt gegeven door Bernice Welles, een officieel CND-docent Education Ambassador.  

 

 

Datum  Vrijdagochtend 1 maart 2019                         

Code  WKS12168 

Vooropleiding Geen vooropleiding vereist  

Tijdsduur  10.00 uur  - 13.00 uur 

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie & thee  

Materialen U dient uw eigen CND-lamp en uw CND Shellac materialen mee  te brengen. 

                           Voor de workshop is geen model nodig. 

                           Je oefent op eigen en elkaars nagels dus zorg voor minimaal één eigen hand lak-vrij  

Naslagwerk  -- 

Prijs  € 35,00**  

Certificaat  CND Play Station certificaat 

 

** Dit bedrag zal tijdens de cursus in mindering worden gebracht bij aankoop van 150,00 excl. BTW aan CND Shellac 

materialen in onze winkel. De training kost u dan helemaal niets..! 

Wegens deze workshop biedt IMGRO deze dag 10% op alle Shellac producten (m.u.v. intropakket en Shellac Luxe / geen 

korting over korting). 
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Shellac "Secrets of Succes"  
De CND Shellac Secrets of Succes workshop is bedoeld voor diegene die al 

met CND Shellac werken maar hiwerover vragen hebben of tegen 

uitdagingen asanlopen. Shellac secrets of succes workshop is een logisch 

vervolg op shellac Basis 1. Het is wel verstandig om na shellac basis 1 eerst 

enige tijd te werken met shellac voordat je je inschrijft voor Shellac "Secrets 

of Succes". Bij de workshop Shellac Secrets of Succes kun je werken aan 

jouw vragen en uitdagingen m.b.t. Shellac en samen je vaardigheden naar 

een hoger niveau brengen. Tijdens deze workshop is er ruimte om je eigen 

technieken te verbeteren en wordt er gewerkt op de eigen nagels die vrij 

van product zijn.  

 

Docent : Deze workshop wordt gegeven door Bernice Welles, een officieel CND-docent Education Ambassador.  

Bij een succesvolle afsluiting van de training ontvangt de deelnemer een CND Secrets of Succes- certificaat 

Advies CND : Volg deze workshop elke 3 á 5 maanden zodat u goed op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen, 

kleurmogelijkheden en CND productkennis. 

 

Datum  Vrijdag 10 mei ochtend 2019                     

Code  WKS12172 

Vooropleiding  U volgt voorafgaand de Shellac Play station workshop. 

Tijdsduur  10:00 - 13:00 

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie &  thee  

Materialen U dient uw eigen CND-lamp en uw CND Shellac materiaal mee te nemen.  

                           Voor de workshop is geen model nodig.  

                          Je oefent op eigen en elkaars nagels dus zorg voor minimaal één eigen hand lak-vrij 

Naslagwerk  -- 

Prijs  € 25,00    

Certificaat  CND Secrets of Succes 

 

Wegens deze workshop biedt IMGRO deze dag 10% op alle Shellac producten (m.u.v. intropakket en Shellac Luxe / geen 

korting over korting).  
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Shellac “Master Painter Art”  

 

Train jezelf naar de titel van Master Painter Stylist..! Leer op deze Shellac 

Master Painter Cours vergevorderde applicatie technieken zoals:  

zorgvuldige manicure behandelingen, illustere designs met gebruikmaking 

van de CND additives,  colour layering en overige artistieke technieken om 

unieke nagels te creëren die uw klanten zeker zullen waarderen.  

De Shellac Master Painter Class inspireert jouw creatieve ik..!  

 

 

Docent : Deze workshop wordt gegeven door Bernice Welles, een officieel CND-docent Education Ambassador.  

Bij een succesvolle afsluiting van de training ontvangt de deelnemer een CND Master Painter Certificaat.  .  

 

Datum  Vrijdag 14 juni 2019 

Code  WKS12173 

Vooropleiding Je moet minimaal de Shellac basis workshop gevolgd hebben en/of enige ervaring hebben 

                              opgedaan in het werken met CND Shellac. 

Tijdsduur  10.00 - 16.30. 

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie &  thee  

Materialen U dient je eigen CND-lamp en uw CND Shellac materiaal mee te nemen.  

                          Voor de workshop heb je geen model nodig 

                             Je oefent op eigen en elkaars nagels dus zorg voor minimaal één eigen hand lak-vrij. 

Naslagwerk  -- 

Prijs  € 99,00 excl. B.T.W.   

Certificaat  CND Master Painter Certificaat 

 

Wegens deze workshop biedt IMGRO deze dag 10% op alle Shellac producten (m.u.v. intropakket en Shellac Luxe / geen 

korting over korting). 
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CND 6 Daagse Basisopleiding  

Tijdens deze cursus wordt u opgeleid tot allround nagelstylist. Na deze 

cursus kunt u werken met de basistechnieken voor UV-Gel en Acryl. - Basis = 

LEVEL 1 : Anatomie van de natuurlijke nagel / Manicure & nagellak techniek 

/ Veiligheid & hygiëne / Diagnose / Design / Nagelverlenging acryl techniek / 

Nagelverlenging UV-gel techniek / Tip & sjabloon techniek / Nabehandeling  

 

 

 

• Les 1 MANICURE BASICS : Theorie - Anatomie / Basis Manicure technieken / Nagellak technieken. 

• Les 2 NATURAL OVERLAY : Theorie & toets / Praktijk oefening sheet/tip / Nagelvoorbereiding / Nagelversteviging / 

Blanke applicatie 

• Les 3 TIP APPLICATION : Theorie & toets / Nagelvoorbereiding / Tips plaatsen & vormvijlen / Blanke applicatie / 

• Les 4 FRENCH MANICURE OVERLAY : Theorie & toets / Nagelverlenging tips / French Manicure applicatie / Afwerking.  

• Les 5 FORM APPLICATION : Theorie & toets / Nagelverlenging sjabloon / French Manicure applicatie / Afwerkin g 

• Les 6 REBALANCING BASICS : Theorie & toets / Nabehandeling / Diagnose, vijltechnieken / Afwerking 

Docent : Deze workshop wordt gegeven door Bernice Welles, een officieel CND-docent Education Ambassador.  

 

Datum  Op aanvraag in te plannen ** 

Code   WKS12165 

Vooropleiding   Geen vooropleiding vereist  

Tijdsduur  6 dagen 

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie &  thee  

Materialen Voor het volgen van deze opleiding dient een productpakket te worden aangeschaft.  

                              IMGRO Beauty voegt de kosten hiervan binnenkort toe aan deze brochure .  

Naslagwerk  -- 

Prijs   € 585,00 excl. B.T.W.   

Certificaat   Deze cursus kan afgesloten worden met een dagtoetsing en certificering  

                              (apart te boeken, art.nr. WKS12166, €99,00 excl. BTW, planning op aanvraag voor 2019)  

 

** Bij IMGRO Beauty heeft u de mogelijkheid deze workshop volgens persoonlijke afspraak met onze docent  te volgen. Het 

betreft echter géén privéles want vaak worden meerdere afspraken gecombineerd tot één lesgroepje.  

Bij aanmelding van 4- kandidaten- in- 1- sessie kan  in overleg een eigen groepsdatum worden ingeroosterd. 

Neem contact op met IMGRO Beauty om deze workshop in te plannen. 
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CND Shellac Luxe training  

Als je wilt beginnen met CND™ Shellac Luxe™ schaf je een voordelig 

introductiepakket aan. Het volgen van een training is verplicht voordat je 

met CND™ Shellac Luxe™ aan de slag kan. In het introductiepakket zit 

een CND™ Shellac Luxe training en een CND™ Shellax Luxe  Membercard. De 

trainingen van CND™ Shellac Luxe worden bij IMGRO Beauty in huis 

gegeven. Bij de training ontvang je het introductiepakket en je persoonlijke 

membercard. Gebruik je membercard om exclusieve CND™ Shellac Luxe 

inkopen te doen bij IMGRO Beauty. Interesse in de CND™ Shellac Luxe™ 

training? Neem vrijblijvend contact op met IMGRO Beauty: 0252-527242..!  

 

Docent : Deze workshop wordt gegeven door Bernice Welles, een officieel CND-docent Education Ambassador.  

Er zijn 4 pakket groottes verkrijgbaar. Neem contact op of bekijk op www.ALLESVOORDESALON.com wat de inhoud van de 

pakketten zijn. 

• ‘Instappakket’ met 6 kleuren €399,00 excl. BTW   art. nr. Pakket-484-kleur-6  

• Klein pakket met 15 kleuren  €679,00 excl. BTW   art. nr. Pakket-484-kleur-15 

• Midden pakket met 30 kleuren €1.179,00 excl. BTW  art. nr. Pakket-484-kleur-30 

• Groot pakket met 65 kleuren €2.399,00 excl. BTW  art. nr. Pakket-484-kleur-65 

 

Data 2019 Vrijdag 1 maart middag & Vrijdag 10 mei middag 

Code   WKS12169 & WKS12171  

Vooropleiding   Geen vooropleiding vereist  

Docent  Bernice Welles, CND docent en officieel Education Ambassador  

Tijdsduur  13:30 - 16:30 

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie &  thee  

Materialen Voor het volgen van deze opleiding dient een Shellac Luxe productpakket te worden  

                             aangeschaft. 

Model                   Voor deze workshop heb je geen model nodig. 

                              Je oefent op je eigen en elkaars nagels dus zorg voor minimaal één lak-vrije hand. 

Naslagwerk  -- 

Prijs  € 75,00 excl. B.T.W.  (alleen als onderdeel van een Shellac Luxe pakket verkrijgbaar)  

Certificaat  Na afloop met goed gevolg ontvang je de Shellac Luxe Membercard. 

http://www.allesvoordesalon.com/
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CND Spa Pedicure 

Deze workshop is geschikt voor alle type salons. De pedicures, nagelstylistes 

en schoonheidsspecialistes die het aanbod in de salon uit willen breiden 

met Spa Pedicure.  

Duur van de workshop 1 dag: De workshop duurt van 10.00 tot 16.00. Dit 

omvat een theorie- en een praktijkgedeelte. Voor het praktijkgedeelte dien 

je zelf een model mee te brengen.  

De onderwerpen die aan bod komen: cosmetische voetverzorging, 

massagetechnieken, een spa behandeling, Shellac™ op teennagels en 

behandelingsrituelen. Ook worden er praktische tips gegeven hoe je de Spa 

Pedicure het beste in de salon kan introduceren.  

IMGRO Beauty zorgt voor materiaal waarmee tijdens de workshop geoefend kan worden. .  

Docent : Deze workshop wordt gegeven door Bernice Welles, een officieel CND-docent Education Ambassador.  

 

Datum  Vrijdag 12 april 2019 

Code  WKS12170 

Vooropleiding Geen vooropleiding nodig 

Tijdsduur  10.00 - 16.00 

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie &  thee  

Materialen IMGRO Beauty zorgt voor materiaal waarmee tijdens de workshop geoefend kan worden. 

Model                   Voor het praktijk gedeelte heb je een model nodig 

Naslagwerk  -- 

Prijs  € 99,00 excl. B.T.W.   

Certificaat  CND Spa Pedicure certificaat 
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CND Manicure 

Deze workshop is geschikt voor alle beginnende nagelstylistes en iedereen 

die manicure in de salon wilt brengen. 

 

Duur van de workshop: 

De workshop bestaat uit 2 dagdelen. De dagdelen zijn op 1 dag van 10.00 

tot 16.00 

's Ochtends wordt er begonnen met een stuk basis theorie. Onderwerpen 

die worden behandeld worden: Manicure technieken, nagellak technieken 

en massage technieken. 

 

 

's Middags is het praktijkgedeelte. Voor dit onderdeel heb je een model nodig die je zelf regelt. Het is handig als het model  

schone en natuurlijke nagels heeft. In de praktijk leer je de theorie-onderdelen toe te passen. Na de workshop kan je 

hiermee aan de slag in je eigen salon! 

Er wordt tijdens de workshop gewerkt met CND™ SPA™ manicure producten. IMGRO Beauty zorgt voor materiaal waarmee 

tijdens de workshop geoefend kan worden. 

 

 

Datum  Vrijdag 8 februari 2019 

Code  WKS12167 

Vooropleiding Geen vooropleiding nodig 

Tijdsduur  10.00 - 16.00 

Toetsen  --  

Consumpties Inclusief koffie &  thee  

Materialen IMGRO Beauty zorgt voor materiaal waarmee tijdens de workshop geoefend kan worden. 

Model                   Voor het praktijk gedeelte heb je een model nodig 

Naslagwerk  -- 

Prijs  € 99,00 excl. B.T.W.   

Certificaat  CND Manicure cerfiticaat 
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Workshop-kalender 2019 
Bij IMGRO Beauty is gelegenheid om vaktechnische workshops te volgen.  Er zijn workshops voor pedicure s, nagelstylistes 

en schoonheidsspecialistes. In de 2 leslokalen in onze vestiging in Hillegom volgt u theorie en praktijk. U reserveert uw 

deelname door ons te bellen of u boekt uw deelname aan een workshop via de website www.ALLESVOORDESALON.com. 

Van elke workshop ontvangt u een Certificaat van Deelname. Een aantal workshops zijn geaccrediteerd door ProCERT.  

 

Datum  Code  

Type 
 Workshop  

ProCERT 
 

 
 

Prijs 
Excl. BTW  

8 februari 2019 WKS12167 Nails CND Manicure  
 

€ 99,00 

21 februari 2019 WKS12155 Pedicure Orthesiologie 9 punten 
 

€ 105,00 

1 maart ochtend 2019 WKS12168 Nails CND Shellac “Playstation-1”  
 

€  35,00* 

1 maart middag 2019 WKS12169 Nails CND Shellac Luxe training  
 

€ 75,00** 

11 maart ochtend 2019 WKS12164 Beauty Wimperextensions  
 

€   55,00 

21 maart 2019 WKS12146 Wel lness Hotstone massage  
 

€ 105,00 

25 maart 2019 WKS12161 Beauty Niveau 1 - Basis Harsen en Harstechnieken  
 

€   85,00 

12 apri l 2019 WKS12170 Pedicure CND Spa Pedicure  
 

€ 99,00 

10 mei  ochtend 2019 WKS12172 Nails Shellac “Secrets of Succes”  
 

€ 25,00 

10 mei  middag 2019 WKS12171 Nails CND Shellac Luxe Training  
 

€ 75,00** 

16 mei  2019 WKS12156 Pedicure Nagelregulatie 9 punten 
 

€ 105,00 

14 juni  2019 WKS12173 Nails Shellac “Master Painter Art”  
 

€ 99,00 

27 juni  2019 WKS12157 Pedicure Huidaandoeningen 6 punten 
 

€ 120,00 

28 september2019 WKS 12158 Pedicure Freestechnieken  6 punten 
 

€ 105,00 

8 oktober 2019 WKS12159 Pedicure Nagelprothese-technieken 9 punten 
 

€ 105,00 

26 november 2019 WKS12160 Wel lness Thai Style massage  
 

€ 105,00 

     
 

 

planning in overleg WKS12162 Beauty Niveau 2 – Harsen Basis  
 

€   85,00 

planning in overleg WKS12163 Beauty Wenkbrauwen & Wimpers   
 

€   55,00 

planning in overleg WKS12165 Nails CND 6 Daagse Basisopleiding  
 

€ 585,00 

planning in overleg WKS12166 Nails CND Acryl  Toetsing + Certificering  
 

€   99,00 

* Dit bedrag zal tijdens de cursus in mindering worden gebracht bij aankoop van 150,00 excl. BTW aan CND Shellac 

materialen in onze winkel. De training kost u dan helemaal niets..! 

** Alleen als onderdeel van een Shellac Luxe pakket verkrijgbaar. 

 

Voor een aantal workshops heeft u een materialenpakket en/of cursusboek nodig. Op de website vindt u per workshop 

uitgelegd welke materialen en boeken er nodig zijn. Deze materialen bestelt u in onze afhaalwinkels of via de onze website 

online. 

 

Privé-groep : Naast de vastgestelde kalenderdagen is het ook mogelijk om met een groep van minimaal 4 personen een 

“privé –workshop ” te boeken. De datum wordt dan in overleg met de lerares bepaald.  

 

Planning in overleg  : Voor sommige workshops (aangegeven in het overzicht) is het mogelijk een datum te plannen in 

overleg met de workshopleiding van IMGRO Beauty. In overleg met de lerares wordt een datum en tijd bepaald. Let op: het 

betreft geen privéles, IMGRO Beauty behoudt zich het recht voor meerdere kandidaten tegelijkertijd in te scholen. 

Heeft u nog vragen over workshops of wilt u zich inschrijven dan vragen wij u contact op te nemen met IMGRO Beauty. 
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Routebeschrijving 
 

 


