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INTRODUCTIE
De voordelen op een rij:Yevgenia Academy is een

exclusief opleidingsinstituut en
distributeur van vooraanstaande
producten voor permanente
make-up specialisten. Yevgenia
PMU BV is in 2003 ontstaan in
Hellevoetsluis, Nederland, en is
inmiddels een internationaal
bedrijf. Het doel, van oprichtster
Yevgenia Aytas, is om de
branche naar een hoger niveau
te tillen.

De Academy biedt op maat
gemaakte opleidingen voor
(aankomende) permanente
make-up specialisten, die zich
verder willen specialiseren
binnen het vakgebied. Yevgenia
staat internationaal bekend als
master en is de grondlegger
van verschillende technieken.

De inhoud van de lessen zijn
persoonlijk ontwikkeld door
Yevgenia Aytas. Door de jaren
lange ervaring die zij als
specialist en docent heeft
opgedaan is de perfecte balans
ontstaan tussen theorie en
praktijk van de opleidingen die
de Yevgenia Academy aanbiedt.

Het assortiment bestaat uit
hoogwaardige producten,
speciaal samengesteld door
Yevgenia Aytas, distributeur van
verschillende toonaangevende
merken zoals Biotek Milano,
Haute Couture, YPRO, Yesthetica,
IQ Pigment Remover en meer.

Wij zijn CRKBO gecertificeerd
waardoor al onze opleidingen
vrijgesteld zijn van btw. 

U verdiept zich in een van de
snelst groeiende specialisatie
in de beauty branche.

Persoonlijke begeleiding van
expert Yevgenia Aytas.

De lesruimtes zijn voorzien
van alle gemakken zoals een
smartboard.

Een kleine blik van
gewonnen trofeeën

door Yevgenia Aytas



INHOUD
Absolute Aquarel is één van de Haute Couture technieken. Deze techniek
biedt de mogelijkheid om een hele nieuwe natuurlijke look te creëren. Met
deze techniek krijgen de lippen heel subtiel meer power en kleur, zonder dat
het direct geassocieerd wordt met permanente make-up. Het kan in
natuurlijke tinten maar ook met meer kleur uitgevoerd worden.

De aquarel techniek staat voor het zo doorzichtig mogelijk aanbrengen van
pigment in de lippen zonder contouren. Dit is één van de moeilijkste
technieken en wordt aangeleerd door Yevgenia zelf. Op deze manier creëer
je een zo natuurlijk mogelijke uitstraling.

Verschillende lipvormen en anatomie
Alles over visagie, tekenen van perfecte lippen 
Lipcorrectie met permanente make-up
Kleuren en uitgebreide pigmentologie 
Naalden kennis 
GGD richtlijnen en hygiene
De schematische opbouw van de behandeling zelf
Regelgeving marketing en reclame
Opbouw van portfolio 
Alle geheimen om perfecte foto’s te maken 
Veel extra online trainingen en ondersteuning

Wat wordt er allemaal behandeld?



VAKOPLEIDING

SEMI ONLINE
Voor de techniek Aquarelle Lips bieden we een masterclass en een vakopleiding aan. Het verschil tussen een vakopleiding
en een masterclass is dat een vakopleiding voor zowel beginnende als gevorderde specialisten geschikt is. Al onze
masterclasses en opleidingen (behalve de basisopleiding wenkbrauw artiest) zijn semi-online. Dit wil zeggen dat het
theoretische gedeelte vanaf nu niet meer in onze academy is, maar online vanaf huis te leren op uw eigen tempo! Het
praktijkgedeelte zal uiteraard bij ons in de academy plaatsvinden, en het grote voordeel daarvan is dat u deze helemaal
zelf naar wens in kan plannen wanneer dit u het beste uitkomt! Hoe handig is dat?

MASTERCLASS

2 praktijkdagen
 

4 behandelingen
op modellen

1 praktijkdag
 

2 behandelingen
op modellen



OVERZICHT
MODELLEN
U hoort zelf zorg te dragen
over de modellen. De
modellen blijven uw eigen
verantwoordelijkheid. 

CERTIFICAAT
Achteraf ontvangt u een
certificaat dat is goed
gekeurd door de Europese
autoriteiten en de GGD. 

MATERIALEN
De werkboeken en overige
materialen worden door
ons verzorgd. U hoeft alleen  
uw apparaat en de
producten mee te nemen.

BEHANDELINGEN
Tijdens de vakopleiding
werkt u op 4 modellen, en
tijdens de masterclasses
werkt u op 2 modellen.

STARTERSPAKKET
Wij bieden een startpakket
aan voor deze techniek,
met alle benodigdheden en
een apparaat. 

DE LESSEN
Voor de online theorie is er
een groep beschikbaar 
 met huiswerkbegeleiding
om in te leveren voor de
praktijkdag.

LOCATIE
Er is voldoende en gratis
parkeergelegenheid.
Rijksstraatweg 146
3223 KC Hellevoetsluis

TIJDEN
De praktijkdagen starten
11:00 en eindigen rond 17:00.
Let op: Dit kan dit soms
uitlopen.

PRIJS CURSUS
Vakopleiding 2 dagen:
€1800 vrijgesteld van btw.

Masterclass 1 dag:
€1100 vrijgesteld van btw.



APPARAAT

NAALDEN

PIGMENTEN

POTLODEN

OVERIG

STARTERSPAKKET
HC PMU Art Kit €1350

HC Naaldmodule 1P 0.35 €22.50

1x

1x

HC PMU lip pigmenten set

HC PMU Diluent

€175

€14,50

1x

1x

Biotek potlood 103

Biotek potlood 112

€10

€10

1x

1x
Biotek potlood 116 €101x

Oefenlatex

Plexiglas cupshouder

€8

€17,50
2x

1x
Cups voor pigmenten €12,501x

Wegwerp werk dienblad

Disposables kit

€6

€10

1x

1x

HC Naaldmodule 1P 0.25 €22.501x

AFTERCARE

Yesthetica Natural Cleanser

Yesthetica After Care Oil
Salonverpakking 24 stuks

€14,95

€49

1x

1x *alle prijzen zijn exclusief btw
*dit startpakket is niet verplicht om aan te schaffen,

mocht u deze producten alsnog willen aanschaffen, is dit
ook apart mogelijk



WERK LEERLINGEN



WERK YEVGENIA



REVIEWS
@jd_nails_lashes_spmu

Super blij dat ik hier opleiding gevolgd heb 😍  je
krijgt een uitgebreide theorie en de nodige
opvolging en begeleiding voor - tijdens - en na de
praktijkdagen. Ik zou het iedereen aanraden! Ik ben
alvast ingeschreven voor mijn volgende uitdaging:
de eyeliner 😍 ❤  dank u wel Yevgenia, je bent de
beste ❤ 

@naidakaeva

Een absolute aanrader! Veel geleerd en durfde al na
de eerste praktijkdag al aan de slag te gaan!
Bedankt voor de top dagen met veel gezelligheid! ❤ 

❤ ❤ ❤ 

@skincaremiddelburg27

Yevgenia leert je de echte kneepjes van het vak!
Zoveel geduld en een prettige dame om les van te
krijgen. Alles eromheen verloopt soepel en gezellig.
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AANMELDEN?

STAP 2
Onze assistente zal na dat u het aanmeldingsformulier  
ingevuld heeft persoonlijk contact met u opnemen om
de aanmelding compleet te maken.

STAP 1
Scan de QR Code, of ga naar yevgenia.nl/aanmelden/
en vul al uw gegevens in via het aanmeldingsformulier.
Onderaan het formulier kunt u de opleiding of
masterclass selecteren.

T
E

STAP 3
Zodra u de aanbetaling heeft voldaan, is uw plek
bevestigd en ontvangt u hier een bevestigingsmail
over. 
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