“Herenkapsels old school en
modern” tondeuse technieken
Tijdens deze workshop laten we je kennis maken met de knip- en tondeusetechnieken zoals
deze bij herenkapsels worden toegepast. We besteden aandacht aan de teloorgang en de
wederopstanding van de barbier en alles wat daar tussen inzit! We gaan terug naar de classic
look en ook de moderne kapsels en variaties. De styling en afwerking is erg belangrijk, de nek
mooi uitscheren en de bakkebaarden strak en hoe krijg je het kapsel in de gewenste stijl.

Handig om te weten
Wanneer: 


Op een maandagavond of dinsdagavond


Duur:


2:30 uur


Kosten:


€130,- excl. BTW 


Model: 


Zelf meenemen


Benodigdheden: Scharen, Knip & coupeschaar, Kammen, Tondeuse &
knipkam, Mes met verwisselbare mesjes, Grote
tondeuse & nektrimmer, Kapkleed, Nekkwast,
Halskragen, Föhn

www.herenkapperdevos.nl

Herenwal 14, 8441 AZ Heerenveen

0513 - 627461

info@herenkappersdevos.nl

Beard en trim
Echte mannen hebben baarden! Net als een kapsel heeft een baard een model, hierbij is de
vorm de basis. De keuze mogelijkheden zijn zeer gevarieerd en uit een lopend . Ook laten we
zien hoe je een scheerbehandeling toepast bij de baard, hals en wangen. De baard heeft ook
verzorging nodig en wat voor producten gebruik je daar nu voor?

Handig om te weten
Wanneer: 


Op een maandagavond of dinsdagavond


Duur:


2:30 uur


Kosten: 


€130,- excl. BTW 


Model: 


Zelf meenemen


Benodigdheden: Scharen, Knip & coupeschaar, Kammen, Tondeuse &
knipkam, Mes met verwisselbare mesjes, Grote
tondeuse met opzetstukken & nektrimmer, Kapkleed,
Nekkwast, Halskragen, Föhn

www.herenkapperdevos.nl

Herenwal 14, 8441 AZ Heerenveen

0513 - 627461

info@herenkappersdevos.nl

“Classic hot towel shave”
De oude kunst van het glad scheren. Hoe maak je een goede scheerzeep aan? Welke kwast
gebruik je en hoe hanteer je het mes? Ook minstens zo belangrijk het ritueel rondom het
scheren wat de behandeling tot een weldaad maakt. Elke stap van de voor en nabehandeling is
belangrijk om te zorgen voor een comfortabele behandeling waar je klant voor terug blijft
komen.

Handig om te weten
Wanneer:


Op een maandagavond of dinsdagavond


Duur:


2:30 uur


Kosten:


€130,- excl. BTW 


Model:


Zelf meenemen


Benodigdheden: Mes & verwisselbare mesjes, Kleine tondeuse,
kapkleed, Nekkwast, Halskragen

www.herenkapperdevos.nl

Herenwal 14, 8441 AZ Heerenveen

0513 - 627461

info@herenkappersdevos.nl

