


Word jij een echte Brow Master?

Bij Eden PRO Beauty Academy leer je hoe jij de beste wordt in het creëren van de allermooiste 
wenkbrauwen. Je stelt de opleiding zelf samen en kiest welke technieken je onder de knie wil krijgen. Wil 
je een echte Brow Master worden? Volg dan alle modules en ontvang een erkend Brow Master 
certificaat!

Brow Design
€ 150,00
Duur: 180 minuten

Inhoud van de opleiding
• De juiste vorm bepalen bij het gezicht.
• Browmapping (uittekenen en opmeten).
• Shapen (vorm creëren).
• De huid voorbereiden en achteraf kalmeren.
• Hygiene en contra-indicaties.
• Waxen.
• Epileren met pincet.
• Knippen.

Een vooropleiding is niet nodig, deze opleiding leert je alles vanaf de basis. Je hebt een model nodig, bij 
voorkeur iemand met volle wenkbrauwen en een niet te gevoelige huid. Na afloop van de opleiding 
ontvang je een erkend certificaat Brow Design.

Brow Colors
€ 150,00
Duur: 180 minuten

Inhoud van de opleiding
• Kleurenleer (hoe bepaal je de juiste kleur).
• Verf op maat samenstellen om iedere gewenste kleur te maken.
• Klassiek verven (alleen de haren).
• Naturel verven (met schaduweffect op de huid).
• Intensief verven (dramatischer effect op de huid).
• Wenkbrauwmake-up aanbrengen van Anastasia Beverly Hills.

Een vooropleiding is niet nodig, deze opleiding leert je alles vanaf de basis. Je hebt een model nodig, bij 
voorkeur iemand met volle wenkbrauwen en een niet te gevoelige huid. Na afloop van de opleiding 
ontvang je een erkend certificaat Brow Colors.

Brow Specialist
€ 150,00
Duur: 180 minuten

Inhoud van de opleiding
• Brow Threading (epileren met draad).
• Threading algemeen (op andere zones in het gezicht).

Een vooropleiding is niet noodzakelijk, maar wel aan te raden op het niveau van Brow Design. Je hebt 



een model nodig, bij voorkeur iemand met volle wenkbrauwen en een niet te gevoelige huid. Na afloop 
van de opleiding ontvang je een erkend certificaat Brow Threading.

Brow Expert (masterclass)
€ 150,00
Duur: 180 minuten

Inhoud van de opleiding
• Mannenwenkbrauwen shapen, epileren en knippen.
• Een teruggroeiplan bepalen bij teveel geëpileerde wenkbrauwen.
• Afwijkende wenkbrauwen netjes maken (extreem warrig, krullend, buitenlandse haarstructuur, 

wenkbrauwen met gaten, verkeerd geëpileerde wenkbrauwen etc.).
• Mooie foto's maken voor social media.
• Marketing (hoe bepaal je de juiste prijs voor je behandeling).
• Masterclass opdracht: laat zien hoe goed je de geleerde technieken uit de opleidingen Brow 

Design en Brow Colors kunt toepassen op een vrouwelijk model, inclusief waxen (of threading), 
epileren, verven en wenkbrauwmake-up. Je model zet je daarna op de foto, perfect voor je 
portfolio op social media!

Als vooropleiding heb je minimaal de cursus Brow Design en Brow Colors afgerond. Je hebt twee 
modellen nodig (een man en een vrouw), bij voorkeur met volle wenkbrauwen. Na afloop van de 
opleiding ontvang je een erkend certificaat Brow Expert.

Brow Master
€ 500,00
Duur: 720 minuten

Inhoud van de opleiding
• Brow Design.
• Brow Colors.
• Brow Specialist.
• Brow Expert (masterclass).

Heb je alle vier modules binnen een jaar afgerond? Dan ontvang je na afloop een erkend certificaat Brow
Master! Je ontvangt bovendien een korting van € 100,00 als je direct alle vier de modules boekt en 
betaalt. Deze korting krijg je na het behalen van de laatste module teruggestort op je rekening. Boek je 
de modules liever los of wil je niet alle modules volgen? Dan betaal je per module € 150,00. Alle prijzen 
zijn inclusief 21% BTW.

De trainer
Alle wenkbrauwopleidingen worden gegeven door trainer Deborah Verhagen. Zij volgde diverse 
wenkbrauwtrainingen en masterclasses in binnen- en buitenland, o.a. bij meervoudig kampioen en Brow 
Artist of the Year Paula Klemmer, Mrs. Highbrow, LashXtend, Oh my Lash en Refectocil. Daarnaast is zij 
een van de weinige erkende Anastasia Beverly Hills specialisten van Nederland. In haar salon Eden 
Beauty Secrets heeft zij de afgelopen jaren duizenden wenkbrauwbehandelingen uitgevoerd, trainingen 
gegeven bij diverse opleiders in Nederland en honderden cursisten opgeleid via haar eigen academy.

Een opleiding volgen?
Je kunt op ieder gewenst moment een wenkbrauwopleiding of masterclass inplannen via de online 
agenda van Eden Beauty Secrets. Hiervoor ga je naar www.edenbeautysecrets.com en vervolgens naar 
Academy. Via de link kom je direct in de online agenda, waar je zelf de gewenste datum en tijd kunt 



kiezen. Zit de door jou gewenste dag of tijd er niet tussen? Informeer dan per e-mail bij ons naar de 
mogelijkheden! 
Iedere training dient vooraf te worden betaald via iDeal. Betaal je liever contant dan is dat ook mogelijk. 
Stuur ons in dat geval een mailtje met de door jou gewenste dag en tijd van de opleiding. Je krijgt dan 
een factuur die je contant kunt voldoen.
Alle opleidingen zijn inclusief 21% BTW. De factuur ontvang je per e-mail. Je kunt de kosten van de 
opleidingen aftrekken van de belasting indien je een bedrijf hebt of van plan bent later als 
wenkbrauwstylist te gaan werken. Informeer bij je boekhouder naar de regelingen die voor jou van 
toepassing zijn.

Tips en weetjes over de opleidingen
• De trainingen zijn intensief, dus trek gemakkelijke kleding aan en kom uitgerust op de opleiding.
• Koffie, thee en water zijn inbegrepen.
• Je maakt tijdens de training gebruik van onze materialen, dus je hoeft zelf niets mee te nemen.
• We werken merkonafhankelijk, dus je kunt na de opleiding zelf materialen naar keuze bij een 

willekeurige aanbieder aanschaffen.
• De opleidingen zijn privetrainingen, wat wil zeggen dat je de aandacht van de trainer niet hoeft 

te delen met andere cursisten. Je krijgt dus een-op-een-begeleiding en kunt onbeperkt vragen 
stellen.

• Wil je samen met nog een persoon de training volgen, of geef je de voorkeur aan een training op
jouw eigen locatie? Stuur ons dan een mailtje.

• Heb je na de opleiding nog vragen of loop je tegen problemen aan? Dan kun je altijd je vraag 
voorleggen aan de trainer, we helpen je graag op weg. 

• Het verzetten of annuleren van de opleiding kan gratis tot 24 uur vantevoren. Zeg je te laat af, 
dan krijg je 50% van je betaling teruggestort. Kom je niet opdagen op je training, dan krijg je je 
betaling niet retour. Een uitzondering hierop zal worden gemaakt indien er sprake is van een 
overlijden of ziekenhuisopname in je directe kring.

Coronamaatregelen
Alle opleidingen worden gegeven conform de richtlijnen van het RIVM. Heb je gezondheidsklachten zoals
verkoudheid, benauwdheid of koorts, of is een van je huisgenoten in quarantaine? Dan moeten we de 
training helaas verzetten. Het wassen van de handen en het dragen van een mondkapje is verplicht, 
zowel voor de cursist, het model en de trainer. Mondkapjes worden gratis door ons verstrekt. 

Vragen?
Mocht je na het doorlezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust via e-mail: 
info@edenbeautysecrets.com.


