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Thông Tin Khoá Học
- Khoá học nối mi chuyên nghiệp Classic – Volume – Mi dưới
- Khóa học nối mi chuyên nghiệp Volume
- Khóa học nâng cao chuyên sâu volume
- Look by Linn – Khóa học VIP
- Look By Linns Mega Volume

Xin chào mừng các bạn đã đến với khoá học
nối mi chuyên nghiệp của Look by Linn.
Tôi tên là Linn Jeppsson, đồng thời là người sáng lập ra thương
hiệu Look by Linn. Ban đầu,với niềm đam mê làm đẹp cho mọi
người, tôi đã mở 1 salon riêng mình. Sau vài năm hoạt động, niềm
đam mê trong tôi ngày càng mạnh mẽ, chúng thôi thúc và tạo động
lực cho tôi mở một ngôi trường đào tạo về mi tốt nhất Thuỵ Điển.
Đó là Look by Linn. Ngôi trường được cấp chứng chỉ dậy nghề làm
đẹp chuyên nghiệp tại Thuỵ Điển. Tại đó, tôi đã đào tạo ra những
chuyên gia/ giảng viên ưu tú trong lĩnh vực nối mi. Hiện nay, một số
người đã mở các trường đào tạo của riêng họ, dưới tên Look by Linn.
Và nhóm đội ngũ chuyên gia/ giảng viên đó không chỉ có mặt tại
Thuỵ Điển, Châu Âu mà còn có ở Việt Nam. Khi tham gia khoá học
tại Look by Linn, bạn sẽ được đào tạo từ lý thuyết cơ bản đến thực
hành trực tiếp trên mẫu vật cũng như trên mẫu thật, dưới sự giám sát
của các giảng viên. Là học viên của Look by Linn, bạn luôn có quyền
được trợ giúp, hỗ trợ từ các giảng viên tâm huyết của chúng tôi.
Chúng tôi luôn bên cạnh để hỗ trợ, giúpđỡ bạn phát triển thật tốt
tay nghề, cũng như trở thành một nghệ nhân làm mi xuất sắc.
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“Magic làm thức tỉnh vẻ đẹp , đó là ước mơ của tôi ,
cũng là ước mơ của toàn phụ nữ trên thế giới.”
_ Linn Jeppsson _

Ly Trần hiện đang là CEO, đồng thời là Master Lash
artist chính của thương hiệu L.T Lashes Design tại thành
phố Malmo - Thuỵ Điển.
Cô có niềm đam mê tuyệt vời trong lĩnh vực làm đẹp, nối mi
và mong muốn chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người.
Thật tuyệt vời khi cô trở thành giảng viên, đại diện người
Việt Nam đầu tiên của thương hiệu Look by Linn dành
riêng cho người Việt Nam tại Thuỵ Điển - Châu Âu cũng
như tại Việt Nam.
Ly Trần sẽ giảng dạy các khoá học cho người Việt Nam với
giáo trình chuyên nghiệp quốc tế của Look by Linn.
Tất cả các giáo trình sử dụng cho khoá học đều do giám đốc
Linn Jeppsoon soạn thảo bằng tiếng Việt Nam.
Rất vui mừng khi được đưa kiến thức của Look by Linn đến
với các học viên Việt Nam .
Chào mừng các bạn đến với Look By Linn Việt Nam Team
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CEO L.T Lashes Design
_ Ly Trần _

Tóm tắt nội dung các khoá học
Khóa học cơ bản nối mi
Classic – Volume – Mi dưới
(trang 06)

Khóa học cơ bản Volume
(trang 10)

Khóa học nâng cao Volume
(trang 12)

Điều kiện khóa học : Giấy chứng
nhận khám sức khỏe để làm việc với
chất nhựa cứng .
Thời gian khóa học : 4+1+1 ngày
9:00-17:00
Lý thuyết và thực hành với Classic &
Volume , mi dưới trên model dưới sự
giám sát của giảng viên . Sau đó học
viên sẽ được thực hành tại nhà hoặc
salon nhằm chuẩn bị cho buổi kiểm
tra lý thuyết và 2 buổi kiểm tra thực
hành tốt nghiệp.
Startkit : : học viên sẽ được cấp một
bộ kit sản phẩm đủ dùng cho 50
khách hàng, 1 bộ tài liệu lý thuyết,
cùng một 1 khoá an toàn hoá chất.

Điều kiện khóa học : Đã tốt nghiệp
khóa học nối mi Classic
Thời gian khóa học : 2+1 ngày 9:00 –
17:00
Lý thuyết và thực hành với Volume, mi
dưới trên model dưới sự giám sát của
giảng viên.
Sau đó học viên sẽ được thực hành tại
nhà hoặc salon nhằm chuẩn bị cho buổi
kiểm tra thực hành tốt nghiệp.

Điều kiện khóa học : Đã tốt nghiệp
khóa học nối mi Volume
Thời gian khóa học : 1 ngày
9:00-17:00
Lý thuyết và thực hành với Volume,
mi dưới trên model dưới sự giám sát
của giảng viên.
Khóa học tập chung vào nâng cao
kĩ thuật tạo fan , các kĩ thuật tạo fan
mới, mi thiết kế và các tầng mi .
Startkit : Sản phẩm và tài liệu lý
thuyết.

Startkit : : học viên sẽ được cấp một bộ
kit sản phẩm đủ dùng cho 20 khách
hàng, 1 bộ tài liệu lý thuyết, cùng một 1
khoá an toàn hoá chất.
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Khóa học VIP
(trang 14)

Mega và mi màu dành cho những
Mega Volume & Color Lashes
(trang 16)

Khóa học tạo dáng , nhuộm lông
mày và cách se chỉ lông mày

Điều kiện khóa học : Đã tốt nghiệp
khóa học nối mi mà học viên muốn
nâng cao
Thời gian khóa học : 1 ngày 9:00-17:00
Lớp học 1 kèm 1
Lý thuyết và thực hành mi mega
volume & mi màu trên model dưới sự
giám sát của giảng viên.
Mục tiêu nâng cao tay nghề của học
viên, chỉnh sửa và bổ sung những kỹ
năng còn thiếu.
Startkit : Sản phẩm và tài liệu lý thuyết.

Điều kiện khóa học : Đã tốt nghiệp khóa
học nối mi Volume
Thời gian khóa học : 1 ngày 9:00-17:00
Lý thuyết và thực hành mi mega volume
& mi màu trên model dưới sự giám sát
của giảng viên.
Khoá học dành cho học viên muốn nâng
cao kỹ thuật volume lên một tầm mới.

Điều kiện khóa học : Không
Thời gian khóa học : 1 ngày 9:00 – 16:30
Lý thuyết và thực hành trên model dưới
sự giám sát của giảng viên . Học cách tạo
dáng form lông mày bằng chỉ , nhíp và
kéo. Sau đó học viên sẽ thực hành tại nhà
hoặc salong trước khi nhận bằng chứng
chỉ .
Startkit : Sản phẩm và tài liệu lý thuyết.

Startkit : Sản phẩm và tài liệu lý thuyết.

Khóa học Uốn mi
Điều kiện khóa học : Không
Thời gian khóa học : 6 tiếng
Startkit : sản phẩm và tài liệu lý thuyết
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Thời gian : 6 ngày 9:00 – 17:00
Bộ đồ startkit : Học viên sẽ được cấp 01 bộ sản phẩm startkit
và tài liệu lý thuyết
Phí đăng kí : Phí đăng kí nằm trong phí khóa học , không
hoàn trả lại nếu bạn tự hủy, không đến hoặc trong bất kì
trường hợp nào.
Lịch trình khóa học : Tổng cộng 6 ngày. 4 ngày tại trường
học + 1 ngày thực hành chấm điểm + 1 ngày kiểm tra

Look By Linns
Khoá học nối mi chuyên nghiệp
Classic – Volume – Mi dưới

Ngày 1 :
9:00-12:00

Một khóa học chuyên nghiệp bao gồm cơ bản Classic , cơ bản
Volume và cơ bản nối mi dưới . Tặng kèm một khóa học cấp
bằng ” An Toàn Hóa Chất ” trị giá 5 năm .

Chào mừng tới khóa học của Look by Linn
Giới thiệu , làm quen với tất cả các học viên .
Kiến thức về sản phẩm
Lý thuyết mi Classic

12:00-13:00 Nghỉ trưa
13:00-17:00 Lý thuyết mi Volume

Điều kiện khóa học : Không . Chúng tôi chỉ khuyên bạn
hãy nên đăng kí thăm khám lấy giấy chứng nhận sức khỏe ”
Tjänstbarhetingtyg ” trước khi hoàn thành khóa học này để
được phép làm việc với chất nhựa cứng có trong keo dính mi
( theo luật của sở môi trường ). Giấy chứng nhận sẽ được cấp
bởi một cơ sở khám chữa bệnh cho công ty .

Keo và cách sử dụng
Kĩ thuật mi Volume
Bài tập về nhà : luyện tập làm fan
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Ngày 2 :
9:00-12:00

Sau khóa học 4 ngày tại trường học , học viên tư luyện tập
thực hành tại nhà . Điều này có nghĩa là học viên được bắt đầu
lấy khách để làm tại nhà hoặc salon . Học viên sẽ có trách
nhiệm chụp ảnh sau khi hoàn thành và gửi bài cho giảng viên
sửa bài và cho lời khuyên . Đội ngũ giảng viên của Look By
Linn sẽ đánh giá với bảng điểm chuyên nghiệp nhất .

Mi thiết kế
Tầng mi và cách làm việc với tầng mi
Thực hành nối mi Classic trên búp bê
12:00-13:00 Nghỉ Trưa
13:00-17:00 Kĩ thuật mi Volume
Bài tập về nhà : luyện tập nối mi volume trên búp bê
Ngày 3 :
9:00-12:00
12:00-13:00
13:00-16:00
16:00-17:00
thứ 4

Ngày 5 :
9:00-9:30
Ôn lại lý thuyết đã học
9:30-12:00
Thực hành nối mi volume trên model
12:00-13:00 Nghỉ Trưa
13:00-16:00 Tiếp tục thực hành trên model
16:00-17:00 Đánh giá và chấm điểm buổi thực hành theo
thang điểm chuẩn

Thực hành nối mi Classic trên model
Nghỉ trưa
Tiếp tục thực hành trên model
Đánh giá buổi thực tập và chuẩn bị cho ngày

Ngày 4 :
9:00-12:00 Thực hành nối mi volume trên model
12:00-13:00 Nghỉ trưa
13:00-16:00 Tiếp tục thực hành trên model
16:00-17:00 Đánh giá buổi thực tập và trao phát bằng thực
tập viên
” TRAINEE INTYG ” . Lúc này giáo viên cùng tất cả học viên
sẽ cùng chọn đặt lịch cho buổi thực thành thứ 5 cùng nhau .
Khoảng 2 tháng sau ngày học viên nhận được bằng thực tập .
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Sau ngày học thứ 5 , giảng viên sẽ xem xét về sự tiến bộ của
học viên thông qua đánh giá từng bước , từ kĩ thuật đến khâu
hoàn thành . Điều quan trọng học viên nên có mặt tại trường
học và hoàn thành bài thực hành của mình một cách tốt
nhất. Trong ngày thứ 5 này, học sinh có cơ hội được xem
giảng viên làm thực hành trên mẫu , có thể đặt câu hỏi mà học
viên thắc mắc , cùng thảo luận, giải đáp với gỉang viên những
vướng mắc trong nghề .

Học viên tiếp tục làm việc trên khách hàng và gửi ảnh cho giáo
viên sửa bài . Với cách đào tạo và chấm điểm của Look By Linn
sẽ giúp học viên tập trung vào chuyên môn để phát triển tốt
nhất.
Nếu học viên cần thêm những buổi thực hành tại trường thì
hãy liên hệ với giảng viên để được giúp đỡ

Volume – Mi Dưới do Look By Linn cấp . Chính thức trở
thành 1 nghệ nhân nối mi chuyên nghiệp . Chứng chỉ có hiệu
lực toàn thế giới .
TRAINEE INTYG chỉ có hạn sử dụng trong 1 năm , kể từ
ngày cấp bằng .
Thông tin quan trọng :
Đây là một khóa học kết hợp , khá căng thẳng và đòi hỏi sự
tập trung thật cao từ học viên .

Ngày 6 :
Ngày kiểm tra tốt nghiệp
Học viên cần làm ít nhất 70 người khách để có đủ điều kiện để
được đăng kí làm bài kiểm tra tốt nghiệp tại trường học. 70
người khách được tính gộp vào bộ mới classic , bộ mới volume
, dặm lại classic , dặm lại volume . Giảng viên sẽ được xem tất
cả ảnh chụp khách hàng qua online để kiểm tra, đánh giá .

Học viên sẽ tự chuẩn bị cho mình 1 model thực hành trong
ngày học .
Yêu cầu với model:
không có mi nối
không nhạy cảm với sản phẩm trang điểm hoặc keo
không bị nhạy cảm với mắt và dễ bị chảy nước mắt.
Trong trường hợp không có model thì liên hệ với giáo viên
sớm nhất có thể để giáo viên có thể trợ giúp tìm kiếm model
cho buổi thực hành .

Buổi kiểm tra tốt nghiệp gồm
-Kiểm tra lý thuyết . Học viên có 1h để hoàn thành bài kiểm
tra lý thuyết
-Thực hành kiểm tra Classic trong 2.5h và Volume trong 3h

Để thực hành một cách hiệu quả nhất, chúng tôi khuyên học
viên nên tự mang theo cặp nhíp yêu thích của mình và mang
theo kính ( nếu cần )

Khi học viên được thông qua cả 3 bài kiểm tra , sẽ được trao
bằng chứng nhận hoàn thành khóa học nối mi Classic –
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Học viên có thể đặt lịch làm khách ngay sau khóa học kết
thúc .

Để giúp học viên có sự chuẩn bị tốt nhất, chúng tôi khuyên
học viên nên tự chuẩn bị kỹ các vật dụng thiết yếu, ví dụ như :
giường mi , đèn , ghế mà có thể nâng cao hạ thấp , xe đẩy đựng
sản phầm. Để có ánh sáng tốt nhất , chúng tôi khuyên dùng
thương hiệu đèn Glamcore . Đèn có bán sẵn tại webside : www.lookbylinn.se

Là học viên của Look By Linn bạn luôn luôn được giảm giá
10% tại webshop . www.lookbylinn.se
LƯU Ý: Vì tiêu chí chất lượng khóa học , nên chúng tôi chỉ
nhận dạy học viên theo từng nhóm nhỏ . Số lượng mỗi nhóm
có hạn .

Để chắc chắn được đặt lịch học theo mong muốn , học viên
nên đóng phí đăng kí để giữ chỗ . Số học phí còn lại sẽ được
hỗ trợ trả góp ( nếu muốn ).
Phí đăng kí phải được trả muộn nhất 2 tuần trước khi khóa
học bắt đầu . Phí đăng kí sẽ không trả lại trên bất kể trường
hợp hủy bỏ nào .
Sau khi nộp phí đăng kí, học viên sẽ được xác nhận đặt chỗ
qua email.
Mỗi học viên được nhận một bộ startkit sau khi đăng ký khóa
học . Sản phẩm trong bộ startkit đủ để sử dụng cho 50 người
khách.
Sau khi kết thúc khóa học , học viên sẽ được trao bằng chứng
nhận quốc tế bới Look By Linn và huy hiệu vàng của Look By
Linn , công nhận học viên là một nghệ nhân làm mi .
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Lịch trình khóa học : 2+1 ngày
Ngày 1 :
9:00-12:00 Lý thuyết căn bản
Mi thiết kế
Tầng mi
Hóa chất
12:00-13:00 Nghỉ trưa
13:00-16:30 Các cách tạo fan
Luyện tập cách tạo fan
Mi dưới

Look By Linns
Khoá học nối mi chuyên nghiệp Volume
Khóa học dành cho học viên đã học qua khóa học mi classic .
Bạn muốn trở thành 1 người thợ làm mi thực thụ. Một
khóa học về mi volume , mi dưới . Tặng kèm khóa học
“An toàn hóa chất ” trị giá 5 năm .
Điều kiện khóa học : Đã học qua khóa học mi Classic
Thời gian : 3 ngày 9:00-17:00
Bộ đồ startkit : Học viên được cấp 01 bộ sản phẩm startkit
và tài liệu lý thuyết.
Phí đăng kí : Trả đủ phí học trước ngày học 1 tuần
( Phí đăng kí nằm trong phí khóa học , không hoàn trả lại nếu
học viên tự hủy, không đến hoặc trong bất kì trường hợp nào)
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Ngày 2 :
9:00-12:00 Thực hành trên model số 1
12:00-13:00 Nghỉ trưa
13:00-16:00
Thực hành trên model 2 , hoặc tiếp tục nối
model 1
16:00-17:00 Tổng kết ngày học , chấm điểm bài thi thực
hành . Trao cấp bằng chứng nhận thực tập viên ” TRAINEE
INTYG ” có giá trị 1 năm .
Sau 2 ngày học và thực hành tại lớp học viên có thể ngay lập
tức nhận khách làm và thực hành . Điều này có nghĩa là học
viên được bắt đầu lấy khách để làm tại nhà hoặc salon .

Học viên sẽ có trách nhiệm chụp ảnh sau khi hoàn thành và
gửi bài cho giảng viên sửa bài và cho lời khuyên . Đội ngũ
giảng viên của Look By Linn sẽ đánh giá với bảng điểm
chuyên nghiệp nhất .

không bị nhạy cảm với mắt và dễ bị chảy nước mắt.
Trong trường hợp không có model thì liên hệ với giáo viên
sớm nhất có thể để giáo viên có thể trợ giúp tìm kiếm model
cho buổi thực hành .

Ngày 3 :
Ngày kiểm tra tốt nghiệp
Buổi kiểm tra tốt nghiệp sẽ được thực hiện trong vòng 3h .
Học viên tự mang theo mẫu, sản phẩm làm mi để thực hành .
Khi học viên thông qua bài kiểm tra, sẽ được trao bằng chứng
nhận hoàn thành khóa học nối mi Volume do Look By Linn
cấp . Chính thức trở thành 1 nghệ nhân nối mi chuyên
nghiệp . Chứng chỉ có hiệu lực toàn thế giới .

Để thực hành một cách hiệu quả nhất, chúng tôi khuyên học
viên nên tự mang theo cặp nhíp yêu thích của mình và mang
theo kính ( nếu cần )
Để giúp học viên có sự chuẩn bị tốt nhất, chúng tôi khuyên
học viên nên tự chuẩn bị kỹ các vật dụng thiết yếu, ví dụ như :
giường mi , đèn , ghế mà có thể nâng cao hạ thấp , xe đẩy đựng
sản phầm. Để có ánh sáng tốt nhất , chúng tôi khuyên dùng
thương hiệu đèn Glamcore . Đèn có bán sẵn tại webside : www.lookbylinn.se

Thông tin quan trọng
- Đây là một khóa học kết hợp , khá căng thẳng và đòi hỏi sự
tập trung thật cao từ học viên .

Để chắc chắn được đặt lịch học theo mong muốn , học viên
nên đóng phí đăng kí để giữ chỗ . Số học phí còn lại sẽ được
hỗ trợ trả góp ( nếu muốn ).

Học viên sẽ tự chuẩn bị cho mình 1 model thực hành trong
ngày học .
Yêu cầu với model:
không có mi nối
không nhạy cảm với sản phẩm trang điểm hoặc keo

Phí đăng kí phải được trả muộn nhất 2 tuần trước khi khóa
học bắt đầu . Phí đăng kí sẽ không trả lại trên bất kể trường
hợp hủy bỏ nào .
Sau khi nộp phí đăng kí, học viên sẽ được xác nhận đặt chỗ
qua email.
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Mỗi học viên được nhận một bộ startkit sau khi đăng ký khóa
học . Sản phẩm trong bộ startkit đủ để sử dụng cho 20 người
khách.
Sau khi kết thúc khóa học , học viên sẽ được trao bằng chứng
nhận quốc tế bới Look By Linn và huy hiệu vàng của Look By
Linn , công nhận học viên là một nghệ nhân làm mi .
Học viên có thể đặt lịch làm khách ngay sau khóa học kết
thúc .

Look By Linns
Khóa học nâng cao chuyên sâu volume

Là học viên của Look By Linn bạn luôn luôn được giảm giá
10% tại webshop . www.lookbylinn.se

Khóa học dành cho học viên đã hoàn thành khóa học nối mi
volume và muốn nâng cao về kĩ thuật tạo fan và mi thiết kế.
Trong khóa học này, chúng tôi sẽ đi sâu vào cách làm việc với
các tầng mi , các cách tạo fan khác nhau, cách đặt fan và
cách tạo fan chuẩn .

LƯU Ý: Vì tiêu chí chất lượng khóa học , nên chúng tôi chỉ
nhận dạy học viên theo từng nhóm nhỏ . Số lượng mỗi nhóm
có hạn .

Điều kiện khóa học : Đã học qua khóa học mi volume
Thời gian : 1 ngày 9:00-17:00
Bộ đồ startkit : Học viên được cấp 01 bộ sản phẩm startkit
và tài liệu lý thuyết.
Phí đăng kí : Trả đủ phí học trước ngày học 1 tuần
( Phí đăng kí nằm trong phí khóa học , không hoàn trả lại nếu
học viên tự hủy, không đến hoặc trong bất kì trường hợp nào)
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Lịch trình khóa học :

Để được đặt lịch học theo mong muốn , học viên nên đóng
phí đăng kí để giữ chỗ . Số học phí còn lại sẽ được hỗ trợ trả
góp ( nếu có nhu cầu )
Phí đăng kí phải được trả muộn nhất 2 tuần trước khi khóa
học bắt đầu . Phí đăng kí sẽ không trả lại trên bất kể trường
hợp hủy bỏ nào .
Sau khi nộp phí đăng kí, học viên sẽ được xác nhận đặt chỗ
qua email.
Sau khi kết thúc khóa học , học viên sẽ được trao bằng chứng
nhận quốc tế bởi Look By Linn và huy hiệu vàng của Look By
Linn , công nhận học viên là một nghệ nhân làm mi .
Là học viên của Look By Linn bạn luôn luôn được giảm giá
10% tại webshop . www.lookbylinn.se

9:00-12:00

Lý thuyết cơ bản
Nâng cao về mi thiết kế
4 cách tạo fan và cách làm việc với các tầng mi
Cách tạo fan chuẩn
12:00-13:00 Nghỉ trưa
13:00-16:30
Thực hành trên model .Tại đây học viên có
thể thử sử dụng các kĩ thuật tạo fan mới học hoặc tập trung
100% vào kĩ thuật thói quen của bản thân để tiếp tục phát
triển
16:30-17:00
Đánh giá buổi thực hành , trao bằng chứng
chỉ khóa học
Thông tin quan trọng :
Học viên sẽ tự chuẩn bị cho mình 1 model thực hành trong
ngày học .
Yêu cầu với model:
không có mi nối
không nhạy cảm với sản phẩm trang điểm hoặc keo
không bị nhạy cảm với mắt và dễ bị chảy nước mắt.
Để thực hành một cách hiệu quả nhất, chúng tôi khuyên học
viên nên tự mang theo cặp nhíp yêu thích của mình và mang
theo kính ( nếu cần )

LƯU Ý: Vì tiêu chí chất lượng khóa học , nên chúng tôi chỉ
nhận dạy học viên theo từng nhóm nhỏ . Số lượng mỗi nhóm
có hạn .
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Look by Linns
Khóa học VIP
Khóa học này tập trung vào các kĩ năng còn thiếu và hướng
dẫn cách để chạm tới ước mơ của bạn một cách tự tin nhất .
Điều kiện khóa học : Đã tốt nghiệp khóa học cơ bản
Classic – Volume
Thời gian : 1 ngày 9:00 – 17:00
Bộ đồ startkit : Học viên được cấp 1 bộ sản phẩm startkit và
tài liệu lý thuyết.
Phí đăng kí : Trả đủ phí học trước ngày học 1 tuần
( Phí đăng kí nằm trong phí khóa học , không hoàn trả lại nếu
bạn tự hủy, không đến hoặc trong bất kì trường hợp nào)
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Lịch trình khóa học :
Trước khi khóa học bắt đầu giảng viên và học viên sẽ trao đổi
cùng nhau về trình độ tay nghề, nguyện vọng và cách học viên
muốn hướng tới sau này.
Khóa học sẽ tập trung hoàn toàn vào những kĩ năng , tay nghề
của học viên , giúp học viên nhìn nhận ra ưu và khuyết điểm
của bản thân, từ đó nâng cao tay nghề.
Khóa học chỉ có 01 học viên trong suốt cả khóa học cùng với
lý thuyết , kỹ thuật và thực hành trên model . Học viên sẽ
được lựa chọn các kĩ năng sau để tập trung sâu vào thực hành
:
Kĩ thuật tạo fan volume
Mi thiết kế
Mi mega volume
Mi màu
Mi dưới
Chuyên sâu về tầng mi
Thực hành trên model lúc 13:00 – 16:00
Kết thúc khóa học , học viên sẽ được cấp bằng chứng nhận
quốc tế của Look By Linn bởi giảng viên trực tiếp giảng dạy .
Sau đó học viên sẽ làm bài tập và trả bài online cho giảng viên
để giúp đỡ sửa bài , nâng cao kỹ năng .

Thông tin quan trọng :

Là học viên của Look By Linn bạn luôn luôn được giảm giá
10% tại webshop .
www.lookbylinn.se

Học viên sẽ tự chuẩn bị cho mình 1 model thực hành trong
ngày học .
Yêu cầu với model:
không có mi nối
không nhạy cảm với sản phẩm trang điểm hoặc keo
không bị nhạy cảm với mắt và dễ bị chảy nước mắt.
Để thực hành một cách hiệu quả nhất, chúng tôi khuyên học
viên nên tự mang theo cặp nhíp yêu thích của mình và mang
theo kính ( nếu cần )

LƯU Ý: Vì tiêu chí chất lượng khóa học , nên chúng tôi chỉ
nhận dạy học viên theo từng nhóm nhỏ . Số lượng mỗi nhóm
có hạn .

Đây là khóa học VIP chỉ dành cho 01 học viên
Để được đặt lịch học theo mong muốn , học viên nên đóng
phí đăng kí để giữ chỗ . Số học phí còn lại sẽ được hỗ trợ trả
góp ( nếu có nhu cầu )
Phí đăng kí phải được trả muộn nhất 2 tuần trước khi khóa
học bắt đầu . Phí đăng kí sẽ không trả lại trên bất kể trường
hợp hủy bỏ nào .
Sau khi nộp phí đăng kí, học viên sẽ được xác nhận đặt chỗ
qua email.
Sau khi kết thúc khóa học , học viên sẽ được trao bằng chứng
nhận quốc tế bởi Look By Linn và huy hiệu vàng của Look By
Linn , công nhận học viên là một nghệ nhân làm mi .
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Lịch trình khóa học :
9:00-12:00

Lý thuyết phổ biến mega volume
Nâng cao mi thiết kế
4 hiệu ứng làm việc với tầng mi
Mi màu
12:00-13:00 Nghỉ trưa
13:00-16:30 Thực hành nối mi . Tại đây học viên sẽ được
thực hành sử dụng các cách nối mi thiết kế nâng cao và cách
làm việc với tầng mi cho mega volume
16:30-17:00 Đánh giá buổi thực hành , trao chứng chỉ khóa
học

Look By Linns
Mega Volume
Khóa học dành cho học viên đã có kỹ năng về mi volume .
Các bạn sẽ được nâng cao , luyện tập chuyên sâu về mi thiết
kế , tầng mi và mi màu
Điều kiện khóa học : Đã học qua khóa học mi volume
Thời gian : 1 ngày 9:00-17:00
Bộ đồ startkit : Học viên được cấp 01 bộ sản phẩm startkit
và tài liệu lý thuyết.
Phí đăng kí : Trả đủ phí học trước ngày học 1 tuần
(Phí đăng kí nằm trong phí khóa học , không hoàn trả lại nếu
bạn tự hủy, không đến hoặc trong bất kì trường hợp nào)
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Thông tin quan trọng :
Học viên sẽ tự chuẩn bị cho mình 1 model thực hành trong
ngày học .
Yêu cầu với model:
không có mi nối
không nhạy cảm với sản phẩm trang điểm hoặc keo
không bị nhạy cảm với mắt và dễ bị chảy nước mắt.
Để thực hành một cách hiệu quả nhất, chúng tôi khuyên học
viên nên tự mang theo cặp nhíp yêu thích của mình và mang
theo kính ( nếu cần )

Để được đặt lịch học theo mong muốn , học viên nên đóng
phí đăng kí để giữ chỗ . Số học phí còn lại sẽ được hỗ trợ trả
góp ( nếu có nhu cầu )
Phí đăng kí phải được trả muộn nhất 2 tuần trước khi khóa
học bắt đầu . Phí đăng kí sẽ không trả lại trên bất kể trường
hợp hủy bỏ nào .
Sau khi nộp phí đăng kí, học viên sẽ được xác nhận đặt chỗ
qua email.
Sau khi kết thúc khóa học , học viên sẽ được trao bằng chứng
nhận quốc tế bởi Look By Linn và huy hiệu vàng của Look By
Linn , công nhận học viên là một nghệ nhân làm mi .
Là học viên của Look By Linn bạn luôn luôn được giảm giá
10% tại webshop . www.lookbylinn.se
LƯU Ý: Vì tiêu chí chất lượng khóa học , nên chúng tôi chỉ
nhận dạy học viên theo từng nhóm nhỏ . Số lượng mỗi nhóm
có hạn .
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Master Trainer Ly Trần
CEO & Master Lash Artis L.T Lashes Design
Master Trainer Look By Linn Viet Nam
Thụy Điển : 0046 735782655
Việt Nam : 0084 899269745
Email : ly@lookbylinn.com

Webside :
www.ltbeautycenter.com
www.lookbylinn.se/vietnam
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Trụ sở Thụy Điển : L.T Lashes Design
Look by Linn Việt Nam
Djäkengatan 4 , 21135 Malmö , Thụy Điển
Trụ sở Việt Nam :
Hà Nội : L.T Lashes Design
Look by Linn Việt Nam
Tầng 4 Tòa nhà Linn Dental Clinic
96 phố Trung Phụng , Đống Đa , Hà Nội

