
PowderBrows

POWDERBROWS UNIQUE Technique
PowderBrows is een speciale wenkbrauw shading techniek die de natuurlijke contouren 
van de wenkbrauwen benadrukt. In tegenstelling tot de PhiBrows Microblading-behande-
ling waar haren zijn getekend, gebruikt de PowderBrows-techniek veel kleine puntjes die 
een zachte, gepoederde uiterlijk van de wenkbrauwen.

De PowderBrows-cursus is een speciale training aan de Phi Academy waarmee alle deel-
nemers kunnen leren wenkbrauwschaduwen uit te voeren door een lichte druk uit te 
oefenen op een machine die is ontworpen voor permanente make-upbehandelingen.
Omdat deze machine op het hele gezicht kan worden gebruikt, om de Powder-
Brows-training nog voordeliger te maken, kan je het combineren met de PhiContour 
cursus.
PowderBrows is ideaal voor beginners, maar ook voor mensen die al ervaring hebben 
met werken met permanente make-up en esthetiek.

Nog niet zo lang geleden was mijn leven voor goed veranderd door één besliss-
ing die ik heb genomen. Toen ik besloot om lid te worden van de PHI-familie, is 
mijn reis naar de top begonnen.
Ik heb hard gewerkt om mijn doel te bereiken, en ik ben er eindelijk, maar draag 
nog steeds mijn steentje bij aan het leren en het doorgeven van de kennis aan 
anderen. Ik heb altijd geloofd dat als je wilt groeien, je eerst moet geven, en ik 
heb mijn doorzettingsvermogen, verlangen voor mezelf op vele niveaus geper-
fectioneerd. Ik ben nu een PHI Grandmaster opleider in deze technieken:

Phibrows
Phibright
Microneedling
Phiion
Philings
Saikobrows
Phihenna
Philaser
Powderbrows

De lijst is lang en mijn toewijding ook. Nu doe ik niet alleen deze behandelingen,
maar ik kan je ook leren hoe je ze moet doen, hoe je een bedrijf kunt starten in 
deze branche, en tot slot kan ik het initiatief zijn voor de verandering waar je 
naar verlangt!

S u l e  O z l e m  S a r i



WAT LEER JE BIJ DE 
CURSUS?

De PowderBrows training begint met de tweedaagse live training die uit twee delen bestaat

DAG 1
Theoretisch gedeelte:
hoe de klant voor te bereiden,
wat doet een PowderBrows behande-
ling?

een cursus over hygiëne, gezichtsan-
atomie
kleuren theorie
passende zorg na de behandeling.
Feedback

DAG 2
Het praktische deel van de oefening op 
een model.
Dit is een onderdeel van het onderwijs 
waar je de kans krijgt om te oefenen wat 
je hebt
geleerd in het theoretische deel van de 
Cursus.

Tijdens de tweede dag leer je hoe onder 
de knie te krijgen:
• Een vorm tekenen en meten symmetrie 
op een model tijdens het gebruik 
PhiApp
• Voltooi het werk op een model

    Play Store     App Store

U kunt de Phi-app downloaden van 
Google
Play of App Store door te klikken op de
volgende knoppen of het scannen van 
QR-codes:
Na ontvangst van het certificaat van 
succesvol afgeronde techniek, zul je:
automatisch worden vermeld op onze 
PhiAcademy World Map, zodat uw 
potentieel klant kan je gemakkelijk 
vinden. Je kunt de reeds bestaande 
artiesten vinden van onze Academie op 
de PhiAcademy
kaart: https://www.phi-acade-
my.com/COMMUNITY/
De PowderBrows cursus is ook online 
beschikbaar via de CraftMaster App.
Online en workshop PowderBrows cur-
sussen hebben hetzelfde programma, en 
na het afstuderen ontvangt de student 
hetzelfde certificaat, en studenten zullen 
gepubliceerd op de PhiAcademy-wereld 
kaart. Het verschil is alleen dat in de 
workshop, studenten hebben een 
tweedaags leven cursus waar ze vertrou-
wd raken met de praktijk en fundament-
ele problemen van de techniek en huid.



POWDERBROWS �
• 1 x PhiContour Brown 1 Pigment 10ml

• 1 x PhiContour Brown 2 Pigment 10ml

• 1 x PhiContour Brown 3 Pigment 10ml

• 1 x Phi Thinner Diluting Liquid 10ml

• 1 x PhiBrows Black SUPE Pigment 5ml

• 1 x PhiBrows Yellow SUPE SUPE Pigment 

5ml

• 1 x PhiBrows Red SUPE SUPE Pigment 

5ml

• 1 x Phi Wipes Asept (5pcs)

• 1 x Phi Wipes Make up Remover (5pcs)

• 1 x Golden Ratio Divider

• 1 x Scissors & Tweezers

• 1 x Latex Blank (3pcs)

• 1 x Drawing Pencil Set (2pcs)

• 1 x Skin Candy (50pcs)

• 1 x PhiFoam 150ml

• 1 x Self-adhesive pigment container 

(50pcs)

• 1 x Phi Mixer

Artist Kit

• 1x Simplicity Artist Maschine

• 1x Disposable Plastic Cartr. Revo 1P (0.3) 

15pcs

• 1x PhiContour Brown 1 Pigment 10ml 

• 1x PhiContour Brown 2 Pigment 10ml 

• 1x PhiContour Brown 3 Pigment 10ml 

• 1x Phibrows Red SUPE Pigment 5ml 

• 1x Phibrows Yellow SUPE Pigment 5ml 

• 1x Phibrows Black SUPE Pigment 5ml 

• 1x Phi Wipes Asept (5pcs)

• 1x Phi Wipes MakeUp Remover (5pcs)

• 1x PhiBrows Golden Ratio Divider

• 1x PhiBrows Scissor & Tweezer

• 1x Practising Latex blank (3pcs)

• 1x Drawing Pencil Red

• 1x Skin Candy (50pcs)

• 1x Phi Foam 150ml 

• 1x pigment container (50pcs)

• 1x PhiContour Phi Thinner diluting Liquid 

10ml 

• 1x Phi Mixer

Master Kit

• 1x Simplicity Master Maschine

• 1x Disposable Plastic Cartr. Revo 1P 

(0.3) 15pcs

• 1x PhiContour Brown 1 Pigment 10ml

• 1x PhiContour Brown 2 Pigment 10ml

• 1x PhiContour Brown 3 Pigment 10ml

• 1x Phibrows Red SUPE Pigment 5ml

• 1x Phibrows Yellow SUPE Pigment 5ml

• 1x Phibrows Black SUPE Pigment 5ml

• 1x Phi Wipes Asept (5pcs)

• 1x Phi Wipes MakeUp Remover (5pcs)

• 1x PhiBrows Golden Ratio Divider

• 1x PhiBrows Scissor & Tweezer

• 1x Practising Latex blank (3pcs)

• 1x Drawing Pencil Red

• 1x Skin Candy (50pcs)

• 1x Phi Foam 150mL

• 1x pigment container (50pcs)

• 1x PhiContour Phi Thinner diluting 

Liquid 10ml

• 1x Phi Mixer

U KUNT ZIEN WELKE ANDERE OPLEIDINGSPAKKET WE AANBIEDEN

BONUS 

Starter Kit



Master Kit

• 1x Simplicity Master Maschine

• 1x Disposable Plastic Cartr. Revo 1P 

(0.3) 15pcs

• 1x PhiContour Brown 1 Pigment 10ml

• 1x PhiContour Brown 2 Pigment 10ml

• 1x PhiContour Brown 3 Pigment 10ml

• 1x Phibrows Red SUPE Pigment 5ml

• 1x Phibrows Yellow SUPE Pigment 5ml

• 1x Phibrows Black SUPE Pigment 5ml

• 1x Phi Wipes Asept (5pcs)

• 1x Phi Wipes MakeUp Remover (5pcs)

• 1x PhiBrows Golden Ratio Divider

• 1x PhiBrows Scissor & Tweezer

• 1x Practising Latex blank (3pcs)

• 1x Drawing Pencil Red

• 1x Skin Candy (50pcs)

• 1x Phi Foam 150mL

• 1x pigment container (50pcs)

• 1x PhiContour Phi Thinner diluting 

Liquid 10ml

• 1x Phi Mixer

BONUS 
HUIDEXPERT ONLINE CURSUS                                                                                                                                   
Skin Expert online cursus biedt zeer gedetailleerde en diepgaande infor-

matie op elke huidlaag afzonderlijk. Deze cursus is een essentiële basis 

nodig om een   goede basis van begrip te krijgen voor alle andere cursussen 

via ons verkrijgbaar

HYGIËNE 
Hygiënelessen gaan over het helpen van jou als artiest om de belangrijkste 

vaardigheden te verwerven en competenties die je in staat stellen om een 

  hygiënische, veilige beroep te zijn, werken aan het leveren van hoogwaardi-

ge zorg aan cliënten.

EERSTE KLASSE SERVICE CURSUS 
Leer alle geschreven en ongeschreven regels over hoe u klanten moet begro-

eten en hoe u ze naar buiten moet leiden, hoe u met hen kunt praten via de 

telefoon, hoe u zich op de juiste manier kunt gedragen tijdens behandelin-

gen, en onthoud ook hoe belangrijk klantenservice is aan het einde van het 

bezoek als uw klanten uw studio verlaten.

BONUS SCHADUW CURSUS
De wenkbrauwtekentechniek kan gebruikt worden in combinatie met

microblading en machinale wenkbrauwtekening. De rol van de schaduw is

om waar nodig een visueel effect van dichtheid en volume van de haren te 

geven

GMC (KRIJG MEER KLANTEN)
Cursus voor meer klanten - leert u de basisstappen voor presenteren

jezelf in een bepaalde omgeving. Het leert je hoe je de eerste klanten krijgt

gedefinieerd door middel van stappen en maak deze klanten degenen die u 

zullen brengen, nieuwe klanten

Cursus



Artist is elke persoon die eerder een PhiBrows-student is geweest en met succes is geslaagd

Craft Master applicatie training.

Iedereen die minimaal 6 maanden artiest is, actief is op sociale netwerken en

groepen, en wiens werken door veel Craft Masters zijn opgemerkt, kan een Royal Artistworden 

door op de link aan het begin van de Artist regels te klikken. Het is noodzakelijk om alle

verplichte velden op de link correct. Indien een Artist aan de gestelde normen voldoet, zal de 

Artist: Royal Artist worden

Master Assistant is een actieve en ervaren Royal Artist die Craft Masters bijstaat in hun

training en wordt ervoor betaald in overleg met de Craft Master.

Een Master Assistant kan een Craft Master worden, afhankelijk van zijn/haar land waar hij 

woont en of er al voldoende Craft Masters zijn als hij/zij wordt gekozen door

de Academie op basis van vooraf bepaalde criteria.

De taak van Craft Master is om studenten les te geven volgens de regels van de PhiAcademy 

en de Craft Master aanvraag en begeleid ze om alle niveaus te halen en het certificaat te 

behalen

Een Craft Master die binnen een jaar meer dan 100 gecertificeerde studenten heeft en die een

Craft Master voor meer dan een jaar kan een GrandMaster worden. Grandmaster moet een . 

hebbe herkenbare stijl hebben en geaccepteerd door anderen op het forum, een andere 

techniek en vorm, en een gemodificeerde basis Craft Master. De Grandmaster moet een 

nieuwe techniek ontwerpen, maar moet ook goede persoonlijke kwaliteiten hebben en ander-

en helpen vooruit te komen

PROGRESS

WAAROM KIEZEN VOOR PHI PRODUCTEN?

Phi-producten zijn een onderwerp van constante verbetering, volgens de meest ontwikkelde technologieën en 

met gegarandeerde veiligheid, kwaliteit en doorzettingsvermogen.

Die producten worden gemaakt volgens de hoogste normen om aan de verwachtingen van de klant te 

voldoen. Ons producten zijn huisdiervriendelijk, veganistisch en nooit getest op dieren.

PAY WITH SMILE

We zijn er bijzonder trots op dat we de Pay With Smile-service aanbieden. Betalen met een glimlach is een 

service bedoeld voor cliënten die door ziekte hun wenkbrauwen hebben verloren. Deze behandeling is gratis 

als een manier om iets terug te geven, terwijl de klanten in ruil daarvoor betalen met hun glimlach!



“Don’t stop when you are tired.

Stop when you are done.”

info@phinederland.nl

+31639595333


