
MOSER LOOK & LEARN CLIPPER CUTS (Atelier Cabeleireiro Misto)

MOSER WORKSHOP CLIPPER CUTS (Curso Cabeleireiro Misto)

MOSER LOOK & LEARN COMBO CABELEIREIRO MISTO

MOSER CLIPPER C U T S

Apoie os seus clientes ampliando os seus horizontes com os nossos cursos de formação! Vamos mostrar-lhe 
como usar as máquinas de corte para homens e mulheres. Motive os seus clientes com as novas técnicas de 
corte que fazem a diferença do resto dos salões. Conheça as diferentes máquinas, retocadoras e finalizadora, 
com diferentes tipos de lâminas e acessórios para desenvolver um bom trabalho no seu salão.

Duração: 4 horas - Capacidade ilimitada.

Objetivos: Aprender a utilizar a máquina, realizar várias técnicas, manter as máquinas em um estado 
ótimo para um máximo rendimento no salão. Mude o conceito do corte da máquina como uma ferramenta 
simples limitada aos cortes masculinos. Conheça os cortes da máquina e as técnicas básicas em estilos 
curtos, médios e longos. Personalize e otimize o trabalho no seu salão com uma técnica original.

Conteúdo: O nosso formador mostrará 3-4 tipos diferentes de cortes, em homens e mulheres usando 
apenas máquinas de corte e retoque.

Duração: 1 dia - Entre 15 e 25 participantes.

Objetivos: Inspirar os cabeleireiros a adicionar novas técnicas ao currículo e aprender técnicas de corte 
com diferentes máquinas, para fazer a diferença no mercado com novas técnicas para os seus cortes.

Conteúdo: Neste curso aprenderá cortes diferentes com a máquina, tanto longos como curtos. Praticará 
com diferentes tipos de lâminas e acessórios para desenvolver um bom trabalho no seu salão com as 
novas técnicas de corte.

(Cabeleireiro Misto)

W A H L 
  A R T I S T I C  T E A M
     C U R S O S 

Combinação de ambos os programas: Look & Learn e Workshop,
½ dia, Look & Learn com 3-4 estilos de corte para homens e mulheres
(Capacidade ilimitada) + sessão prática de ½ dia para participantes que desejam
melhorar (mínimo 5 participantes) e executar as técnicas aprendidas no 
Look & Learn da manhã.
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135€ PVR

135€ PVR



WAHL BARBER CUTS 
           (Cabeleireiro masculino)

Veremos cortes masculinos em todos os comprimentos, degradados OLD SCHOOL e NEW SCHOOL, arranjos de 
barba, etc.... para tornar o seu trabalho mais vantajoso. Conhecerá também as diferentes máquinas (Clippers e 
trimmers) com os diferentes tipos de lâminas e acessórios para desenvolver um bom trabalho de cabeleireiro 
masculino.

Duração: 4 horas - Capacidade ilimitada

Objetivos: Aprenda com o nosso formador como 
trabalhar com as nossas máquinas, realizando 
técnicas de corte e conhecendo o uso e a manutenção 
para a sua condição perfeita e uso no salão de 
cabeleireiro.

Conteúdo: O nosso formador mostrará 3-4 tipos 
de cortes exclusivos para homens, usando apenas 
máquinas de corte e retoque.

Duração: 1 dia - Entre 15 e 25 participantes

Objetivos: Curso Avançado, ideal para se atualizar, 
complementar o conhecimento do cabeleireiro, 
expandir as suas habilidades na barbearia e realizar 
degradados perfeitos com as nossas máquinas.

Conteúdo: Neste curso, aprenderá e praticará 
com a máquina os cortes para a sua barbearia, 
trabalhará com as nossas máquinas, os diferentes 
tipos de lâminas e acessórios para desenvolver um 
bom trabalho.

Cortar e cuidar barbas é o que nos pedem nas  
Barbearias, e descubra como tratar o cabelo facial.

* O ESTUDANTE PODE TRAZER  O SEU MODELO 
PARA O CORTE FADE.

WAHL LOOK & LEARN BARBERSHOP CUTS 
(Atelier cabeleireiro masculino)

WAHL WORKSHOP BARBERSHOP CUTS 
(Curso com práticas) 

Combinação de ambos os programas: Look & Learn 
e Workshop, ½ dia, Look & Learn com 3-4 cortes de 
diferentes estilos (capacidade ilimitada) + sessão prática 
em WAHL WORKSHOP Barber de ½ dia para participantes 
que desejam melhorar(mínimo 5 participantes) e executar 
as técnicas aprendidas no Look & Learn da manhã.

W A H L 
  A R T I S T I C  T E A M
     C U R S O S 
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Duração: 1 dia. 

Classe Master exclusiva para profissionais com conhecimentos de cabeleireiro e barbearia, onde serão transmitidos diferentes 

truques e técnicas do barbeiro clássico e atual.

2 formadores Campeões de Espanha em cabeleireiro, trabalhando em simultâneo com trabalhos dinâmicos, cortes masculinos, 

desenhos de barba e todos os tipos de cortes de fade e degradados com diferentes máquinas e clippers.

WAHL MASTERCLASS CLASSIC BARBER

135€ PVR

WAHL LOOK & 
LEARN COMBO BARBER

135€ PVR

225€ PVR


