
VAKOPLEIDING
By Elmas Aydin

PMU 10-DAAGSE
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Je leert in 10 dagen tijd niet één 
maar drie specialisaties: ogen,
wenkbrauwen en lippen.

Je hebt geen specifieke vooropleiding
nodig. De basisopleiding is zowel
geschikt voor beginners als ook voor
PMU- specialisten die graag zich nog
meer willen specialiseren in dit vak.

De opleiding wordt verzorgd door
Elmas Aydin. Elmas is een expert op het
gebied van permanente make-up. Ze
heeft in zowel het binnen-als
buitenland, veel trainingen gevolgd op
het gebied van permanente make-up.

3 REDENEN 
OM DEEL TE NEMEN



Voor professionaliteit,
vakkundigheid  en een

prachtig resultaat ben je 
bij PMU Academy aan 

het juiste adres!"



WAT MAAKT
PMU ELEGANCE

UNIEK?

Wij zijn dé Long-Time-
Liner specialist van 

Nederland. Long-Time-Liner is
de internationale marktleider op

het gebied van permanente
make-up en staat bekend om zijn

hoogwaardige
kwaliteitsproducten. 

Het certificaat wordt 
wereldwijd erkend, zo kun 

jij overal ter wereld 
aan de slag.



Je cliënten ervaren minder pijn, 
minder zwelling en geen korstjes!

De huid van je cliënt herstelt sneller en je 
cliënt is daardoor meer tevreden.

Er zijn minder behandelingen nodig; van drie tot 
     vier ben je nu met twee behandelingen klaar.

Je bent minder tijd kwijt aan het 
     afhandelen van nazorg.

VAN WERKEN MET DE
VOORDELEN
LONG-TIME-LINER



HET PROGRAMMA

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

Kennismaking · Long-Time-Liner  
Anatomie van de huid · Hygiëne/GGD/
LCHV · Het starten van een onderneming

Kleurenleer · Pigmentenleer  
Long-Time-Liner producten 
Overhandigen apparaat

Theorie wenkbrauwen · Theorie eyeliner 
Theorie lippen 

Oefenen op latex 

DAG 5
Oefenen op latex



HET PROGRAMMA

DAG 6 t/m 9

DAG 10

Modellen behandelen

Eindexamen



GOED OM TE WETEN
De basisopleiding wordt gegeven
bij de Academy van PMU Elegance 
(Taag 75 in Den Haag) 

De opleiding wordt afgesloten met een
praktijkexamen van 6 uur en een 
theoretische toets 

Na deelname aan de Vakopleiding tot 
PMU specialist ontvang je een 
certificaat van deelname



WIST JE DAT...
JIJ JOUW INVESTERING IN SLECHTS

25 BEHANDELINGEN

HEBT TERUG VERDIEND? 



JOUW INVESTERING

De totale kosten voor de 10-daagse 
opleiding (inclusief starterspakket) 
zijn €9.500 ,- dit is exclusief btw.

ZÓ VERDIEN JE 
HET TERUG...

Potentieel jaarinkomen:
Vraagprijs behandeling:
Wekelijkse inkomsten*:
Jaarlijkse inkomsten**:
Kosten per klant:

€150.000,-
€340,-
€3400,-
€163.200,-
€35,- 

*gebaseerd op 10 klanten per week
**gebaseerd op 48 weken



Het starterspakket 
heeft een waarde 
van ruim €6450,-

WAT ZIT ER IN HET
STARTERSPAKKET

>
>
>

Het Long-Time-Liner
apparaat

Alle materialen die je gaat
gebruiken tijdens de opleiding
en het examen

Ons theorieboek, zodat je
meteen kunt starten



Scan dan nú deze 
QR-code en meld 

je aan voor de 
10-daagse 

vakopleiding!

Ben jij er klaar voor om
te investeren in jouw

carrière als PMU Artist?"



DE VOLGENDE STAP

Breng jouw PMU skills naar 
The Next Level met deze 
masterclasses van €690.

HAIRSTROKES           LIPPEN                 EYELINER

• Optisch grotere
lippen
• De Full Lips
techniek
• Het tekenen van
diverse lipmodellen
• Het pigmenteren
van de juiste
lipcontour

• Smudge eyeliner
 Hoe je een strakke
lijn/ wing zet
• Schaduwen
maken met diverse
kleuren
• Het tekenen van
de juiste
eyelinermodel

• Verschillende
hairstroke patronen
• Het creëren van
een symmetrische
vorm
• Hoe je de perfecte
en natuurlijke
wenkbrauw
pigmenteert

IN JOUW CARRIÈRE
ALS PMU ARTIST



VOLG JIJ ONS AL?

@PMU_ELEGANCE


