Wat heb je extra nodig in 6 esthetiek?
Schooljaar 2021-2022

Lichaamsverzorging

-

schort
Ontsmettingsalcohol
kleurpotloden
Papieren servetten
Wattenschijfjes
Wattenstokjes
Epileerpincet
Massageolie
Ontsmettende handgel
Schrijfplank
SCHAAR
Wegwerphandschoenen
4 grijze gewone handdoeken (+/- 50x100 cm)
1 grijs badlaken (min. 70x140cm of 90x180 cm)
1 grijsgastendoekje (+/- 30x50 cm)
1 grijshoeslaken
1 ringmap
Tussenbladen : cursus

Gelaatsverzorgingmanicure

Make-up

1. Aangekocht materiaal gelaatsverzorging en
manicure 4 es +schort
2. Ontsmettingsalcohol
3. Papierenservetten (bv. Kleenex)
4. Wattenschijfjes
5. Wattenstokjes
6. SCHAAR
7. poederborstel(goedkoop:Hema,....)
8. rode nagellak
9. metalen achteruitduwer
10. rode of donkere nagellak
11. mandje voor manicure materiaal
12. recipiënt bv een plexieglas houder
13. 1wit hoeslaken(1-pers./jersey)
14. 4 witte gewone handdoeken (+/- 50x100 cm)
15. 1 wit badlaken(min. 70x140 cm of 90x180 cm)
16. 3 witte gastendoekjes (+/- 30x50 cm)
17. 2 witte washandjes
18. 1 ringmap 3cm
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Haarband
Ontsmettingsalcohol
Papieren servetten (bv. Kleenex)
Make-up reinigingsdoekjes
Wattenschijfjes
Wattenstaafjes
Brushcleanser
handgel
Penselenetui of houder naar wens om makeuppenselen in te steken
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Pedicure

1. 1 ringmap 3cm dik
2. 3 blauwe handdoeken (± 50/95 cm)
3. 1 blauw gastenhanddoekje(+/- 30x50 cm)
4. flesje ontsmettingsalcohol
5. flesje zuurstofwater 3 volume
6. flesje collodium
7. flesje shampoo of vloeibare zeep
8. Badzout
9. nagellakontbinder
10. Donkerkleurige nagellak en set french manicure
11. Massage olie (reeds aangekocht in het pakket
van school)
12. Wegwerphandschoenen
13. Etui
14. freesopzetstukjes
Noot: handgel, wattenschijfjes, wattenstaafjes, papieren
servetten, ontsmettingsalcohol moet maar 1 keer
meegebracht worden en kan in alle vakken gebruikt
worden.

Extra Covid-19
maatregelen voor
de praktijkvakken.

-

-

Mondmaskers: dient gedragen te worden in elke
praktijkles en min. om de 4 u vervangen te worden.
Handgel: dit om tussendoor de handen extra te
ontsmetten.
Voor make-up zal de school handdoeken aanbieden
om de kosten te drukken.
Tijdens klantendiensten zullen we van de school
handdoeken en mondmaskers voorzien.
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