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Chăm sóc da mặt là điều quan trọng và cần thiết, cho ta một làn da sạch, khỏe đẹp và mịn
màng. Thực tế chỉ ra rằng, việc có một làn da đẹp sẽ trở thành chìa khóa quan trọng để bạn sở
hữu một gương mặt thu hút người đối diện. Các bạn yêu thích và ước mơ gắn bó với nghề có thể
học nghề tại VietArt Academy.

Với phương châm “ thành công của các bạn là thành công của chúng tôi ’’, chúng tôi mong
muốn truyền đạt cho học viên tất cả những kiến thức chuyên sâu nhất về ngành trang điểm,
giúp các bạn trở thành những chuyên gia trang điểm hàng đầu.

1.
Lịch học và học phí :
Khóa học Chuyên nghiệp 5 tháng
Chương trình học được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao,từ lí thuyết đến thực hành rất cụ
thể,chi tiết,dễ hiểu để học sinh nhanh chóng tiếp thu được bài.Chương trình có đầy đủ nội dung
bài học về trang điểm tự nhiên,trang điểm trình diễn và trang điểm cô dâu giúp học sinh sau
này có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực

2.

Nội dung đào:
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-Tẩy trang

-Rửa mặt

-Tẩy tế bào chết

-Xông hơi, hút mụn

-Massage mặt bằng Mỹ phẩm cao cấpDermalogica

-Đắp mặt nạ

-Xịt nước hoa hồng và Thoa kem dưỡng

Học viện đào tạo nghệ thuật Việt nam - VietArt Academy

Trung tâm dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật Nail Phương Lê

Địa chi: Số 2a, ngõ 143 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0912.964.912 - 01688.24.1986
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Email: contact@vietart.edu.vn - vietart.edu.vn@gmail.com

Website: http://vietart.edu.vn - http://nailphuongle.com

Fanpage: http://facebook.com/nailphuongle - http://facebook.com/vietartacademy
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