INFORMACIÓN / CURSOS

Información válida para 2022 salvo error tipográfico

WAHL
BARBER CUTS
(Peluquería masculina)

Conhecer os cortes masculinos de todos e em todos os comprimentos, degradados OLD SCHOOL e NEW
SCHOOL, perfilados de barba... Para que os trabalhos sejam mais perfeitos e rentáveis, conheceremos
as diferentes máquinas, de corte e contornos, com os diferentes tipos de lâminas e acessórios para desenvolver
um bom trabalho de cabeleireiro masculino.

WAHL LOOK & LEARN BARBERSHOP CUTS

(Atelier de cabeleireiro masculino)

WAHL WORKSHOP BARBERSHOP CUTS
(Curso com práticas)

Duração: 4 horas - Presenças ilimitadas

Duração: 1 dia - Entre 15 e 20 participantes

Objetivos: Aprender do nosso Formador como
trabalhar com as nossas máquinas de corte, realizar
várias técnicas de corte.

Objetivos: Curso Avançado, ideal para atualizar-se,
complementar os conhecimentos básicos do
profissional assim como ampliar as suas técnicas
em barbearia e realizar degradados perfeitos com
as nossas máquinas.

Explicar o uso e manutenção para a sua perfeita
condição técnica e aproveitamento no salão.
Conteúdo: O nosso Formador mostrará 3 - 4 tipos de
corte puramente masculino, usando unicamente
máquinas de corte e contornos.

Conteúdo: Neste curso aprenderão e praticarão
com máquina os cortes a realizar na sua barbearia,
praticando com as nossas máquinas, com os
diferentes tipos de lâminas e acessórios para
desenvolver um excelente trabalho.
Recortar e cuidar as barbas é o que nos pedem nas
barbearias, descubra como tratar o pelo facial.
O ALUNO PODERÁ TRAZER O SEU MODELO
PARA O CORTE FADE

WAHL LOOK & LEARN COMBO BARBER
Combinação de ambos os programas: Look & Learn e Workshop, 1/2 dia de ver e aprender com 3 - 4 cortes
de estilo tanto para homem como para senhora (sem limite de presenças) + Sessão prática de 1/2 dia para os
participantes que queiram melhorar (mínimo de 5 assistentes) e realizar as técnicas aprendidas no Look&Learn
da manhã.

MASTER CLASS
(Cabeleireiro masculino)

WAHL MASTERCLASS CLASSIC BARBER
Duração: 1 dia, 10 participantes, máximo 25.
Master Class exclusivo para profissionais com conhecimentos de Cabeleireiro masculino e barbearia, onde se
transmitirão diferentes truques e técnicas da barbearia clássica e atual.
2 formadores Campeões de Espanha de cabeleireiro trabalhando ao vivo simultaneamente, trabalhos dinâmicos, cortes
masculinos, desenhos de barba e todo o tipo de cortes fade e degradados com diferentes tipos de máquinas.

WAHL ARTISTIC TEAM

Daniel Gallego & Iván Martínez

