
BLONDE AMBITION
Lisap Benelux organiseert, in samenwerking met Lish Academy, de 2-daagse training Blonde 
Ambition in het plaatsje As (Genk), in een oase van rust en groen in het hart van het Nationaal 
Park Hoge Kempen.

Vlakbij ligt Maasmechelen Village, een elegante openlucht winkelbestemming waar je in alle rust 
winkelt bij enkele van de meest toonaangevende luxemerken ter wereld.

PROGRAMMA 
Zondag: Workshop Blonde Ambition 1.0 door  
Patrizia Gentile met haar team.  

Maandag: Seminar Blonde Ambition 2.0 door 
Patrizia Gentile met haar team.

BLONDE AMBITION 1.0
Tijdens de Blonde Ambition 1.0 workshop  komen alle Light 
Scale producten van Lisap  Milano voorbij. De Light Scale 
serie bestaat uit de volgende producten; blonderingen, to-
ners en de Light Scale Care No Yellow verzorgingslijn. Na het 
toepassen van de nieuwste trendy  ontkleuringstechnieken, 
gaan we aan de slag met onze toners van de Light Scale 
Colors om het perfecte plaatje blond te creëren. Met als ba-
sis voorafgaand aan elke stap natuurlijk het stellen van de 
goede diagnoses.

BLONDE AMBITION 2.0
Het bereiken en behouden van de perfecte blonde kleur is 
vaak een grote uitdaging en vereist bekwaamheid, tijd en 
onderhoud. Een goede diagnose is dan ook onontbeerlijk 
om perfecte blondines te creëren.

Wil jij ook een expert worden in het stellen van de juiste, ver-
antwoorde en realistische diagnose? Dan heb je vast de am-
bitie om met de diepgaande theoretische Blond  Ambition 
2.0 seminar een blond specialist te worden in jouw salon.

TIJD Zondag 10:00 - 17:00 uur / Maandag 10:00 -17:00 uur

LOCATIE De locatie voor dit gebeuren is Lish Academy in 
As. Deze locatie biedt alle elementen voor een geslaagde 
2-daagse training.

KOSTEN Voor deze 2-daagse training betaald u € 299,00 per 
persoon, exclusief btw. Dit is inclusief overnachting, ontbijt en 
2 lunches.

INSCHRIJVEN Schrijft u zich zo snel mogelijk in, het aantal 
plaatsen is beperkt. U kunt zich inschrijven door de inschrijf-
kaart volledig in te vullen en op te sturen naar: info@hairlish.be.
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