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Τμήμα Κομμωτικής
Hair Styling

Στο τμήμα Κομμωτικής - Hair Styling οι σπουδαστές μας
λαμβάνουν μια ολοκληρωμένη γνώση του επαγγέλματος, μαζί
με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου. Οι σπουδαστές
εκπαιδεύονται σε ευχάριστο περιβάλλον και φτιαγμένο έτσι
ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις ενός κομμωτηρίου. Μια
μεγάλη ποικιλία από τα υλικά εκπαίδευσης παρέχονται στους
σπουδαστές της σχολής για να είναι πλήρης εξοπλισμένοι για την
εκπαίδευση τους.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “ΑΝΝΑ ΞΕΝΟΥ”
Επιπέδου 1, επιπλέον έχει τμήματα Μετεκπαίδευσης στην
Τέχνη της Κομμωτικής, ιδανικά για απόφοιτους Τ.Ε.Ε, Ε.Π.Α.Σ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, σχολές Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ και
κομμωτές οι οποίοι θέλουν μια παραπάνω εξειδίκευση ή να
τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους ή να μάθουν τις νέες τάσεις της
μόδας και νέες τεχνικές.
Τα τμήματα είναι ολιγομελή μέχρι 8 άτομα και τα ωράρια
ευέλικτα.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ BASIC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Θεωρία Κομμωτικής
• Οργάνωση κομωτηρίου
• Marketing, Προώθηση προσωπικής εργασίας, Προώθηση
προϊόντων, Διαχείριση Πελατολογίου.

Πρόγραμμα Βαφών & Τεχνικές Εργασίες
• Θεωρία Δερματολογίας
• Θεραπείες (Κερατίνης & Ενυδάτωσης πριν και μετά την βαφή)
• Βαφές (Θεωρία χρώμα, Θεωρία Βαφών, Χρωματολογία,
Ανταύγιες, Obre, Sompre, Διορθώσεις Χρωμάτων,
Τεχνική Ξανοίγματος, Διαφάνειες, Αλλαγή χρώματος,
Rainbow Colors, Sunkiss, Contouring, κ.α.)
• Περμανάντ (5 Τεχνικές)
• Ισιωτική (Ημι-μόνιμη), Ισιωτική τύπου Brazilian

Πρόγραμμα Χτενισμάτων
• Θεωρία Χτενισμάτων
• Θεραπεία Αναδόμησης Κερατίνης και Ενυδάτωσης
• Ρόλλεϊ τύλιγμα και Τεχνική Εφαρμογή
• Κλασσικά Χτενίσματα - Σινιόν
• Μοντέρνα Χτενίσματα
• Νυφικά - Βραδινά Χτενίσματα
• Χτενίσματα με την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
(Πρέσσα, Ηλ. Ψαλίδι, Τοστιέρα κλπ)
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Πρόγραμμα Γυναικείων Κουρεμάτων

Πρόγραμμα Αντρικών Κουρεμάτων - Barber

• Θεωρία

• Θεωρία

• Προσωπολογία & Γεωμετρία

• Αντρικά Κουρέματα με χρήση μηχανής ή ψαλιδιού

• Χρήση Σχημάτων και Εφαρμογή

• Νέες Τεχνικές barber

• Κλασσικά Κουρέματα σε διάφορα μήκη μαλλιών

• Ξύρισμα με Φαλτσέτα

• Μοντέρνα Κουρέματα

• Styling
• Περιποίηση Γεννειάδας

*Τα υλικά παρέχονται για την εκπαίδευση από την σχολή.
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Τμήμα Hair Extension
Το τμήμα Hair Extension απευθύνεται στους κομωτές ή εν
δυνάμει επαγγελματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο
που κερδίζει ολοένα και περισσότερο πιστό κοινό στον χώρο της
ομορφιάς.
Οι σπουδαστές διδάσκονται την εφαρμογή
extension είτε είναι τούφες, είτε τρέσσα για πιο πλούσιο και
εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ακόμα διδάσκονται, την τεχνική
αφαίρεσης των
extensions, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία των φυσικών
μαλλιών και την προσαρμογή του πρόσθετου μαλλιού, στα
φυσικά μαλλιά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσω του
κουρέματος ή του χρώματος.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν συμβουλές και πρακτική εξάσκηση
για την καλή συντήρηση της τρέσσας και των extensions και για
όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για την σωστή διατήρηση των
extensions.
Τα μαθήματα γίνονται ύπο την επίβλεψη έμπειρου επαγγελματία
κομμωτή στον συγκεκριμένο τομέα, έτσι ώστε οι σπουδαστές
να πάρουν τις απαραίτητες και κατάλληλες γνώσεις στο
εξειδικευμένο αυτό αντικείμενο.
Τα τμήματα είναι ολιγομελή μέχρι 8 άτομα και τα ωράρια
ευέλικτα.

“

Τα μαθήματα γίνονται ύπο την
επίβλεψη έμπειρου επαγγελματία
κομμωτή στον συγκεκριμένο τομέα,
έτσι ώστε οι σπουδαστές να πάρουν τις
απαραίτητες και κατάλληλες γνώσεις
στο εξειδικευμένο αυτό αντικείμενο.

”

ΕΝΟΤΗΤΕΣ BASIC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Τεχνικές Εφαρμογής Hair Extension
(Τούφες, Τρέσσα ραφτή και με Microrings)
• Περιποίηση - Λούσιμο των Hair Extension και της Τρέσας
• Κούρεμα, Πιστολάκι, Χτένισμα και Βαφή της Τρέσσας και
των Hair Extensions
• Συντήρηση της Τρέσσας και των Hair Extensions
• Αφαίρεση της Τρέσσας και των Hair Extensions
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Τμήμα Αισθητικής Άκρων

και Ονυχοπλαστικής

Στο τμήμα Αισθητικής Άκρων και Ονυχοπλαστικής, οι
σπουδαστές μας θα ασχοληθούν με έναν πολύ ενδιαφέρον τομέα,
ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ανθίσει πολύ. Οι σπουδαστές μας
θα διδαχθούν από τα βασικά του μανικιούρ - πεντικιούρ, μέχρι να
ζωγραφίζουν πάνω σε φυσικά ή τεχνητά νύχια.
Το περιβάλλον είναι ευχάριστο, με όλες τις ανέσεις που προσφέρει
ένα Κέντρο Αισθητικής Άκρων, και πλήρες εξοπλισμένο
προκειμένου οι σπουδαστές να έχουν τα καλύτερα προϊόντα και
εργαλεία για την εκπαίδευση τους και τελειώνοντας τις σπουδές
τους να είναι ολοκληρωμένες οι γνώσεις τους. Τα μαθήματα γίνονται
σε φυσικά μοντέλα που είναι σημαντικό για τον σπουδαστή, εφόσον
βλέπει διαφορετικά είδη νυχιών και ποικιλία προβλημάτων. Θα

διδαχθούν δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες του χώρου έτσι ώστε,
καμία απορία σπουδαστή να μην μείνει αναπάντητη.
Επιπλέον, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “ΑΝΝΑ ΞΕΝΟΥ”
Επιπέδου 1, έχει τμήματα Μετεκπαίδευσης στην Τέχνη της
Αισθητικής Άκρων, ιδανικά για απόφοιτους Τ.Ε.Ε, Ε.Π.Α.Σ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΩΝ, σχολές Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Ε.Κ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΩΝ
και αισθητικοί άκρων οι οποίοι θέλουν μια παραπάνω εξειδίκευση ή
να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους.
Τα τμήματα είναι είτε σε group είτε ιδιαίτερα και πάντα ενήμερα για τα
τελευταία new trends.
Τα τμήματα είναι ολιγομελή μέχρι 12 άτομα και τα ωράρια ευέλικτα.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ BASIC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πρόγραμμα Μανικιούρ
Πεντικιούρ / Spa Manicure
Spa Pedicure / Nail Art

της Olive Tree από την Αμερική,
Cooling gel pedicure, Μασάζ στα
πόδια, Antistress technics).

• Θεωρία (Ανατομίας, Αρχές
Δερματολογίας, Φυσιολογία
Νυχιών, Ασθένειες Νυχιών,
Μέθοδοι Απολύμανσης και
Υγιεινής Νυχιών, Προϊόντα,
Εργαλεία, Μηχανήματα - Ανάλυση
και Χρήση).

• Nail Art (Ζωγραφική στα νύχια
με χρώμα, νυφικά σχέδια, τεχνική
διακόσμησης, συνδυασμοί- μίξη
χρωμάτων, χρωματολογία,
ακολουθώντας πάντα τις
τελευταίες τάσεις ).

• Πρακτική: Η πρακτική γίνεται και
με τροχό για το ξηρό μανικιούρ &
πεντικιούρ και για υγρό με
την κλασική μέθοδο μπολάκι.

Βασικές Αρχές Ποδολογίας

• Τεχνικές χρωματισμού με απλό
βερνίκι (μονόχρωμο, γαλλικό,
λοξό γαλλικό, ανάποδο γαλλικό,
αμερικάνικο, δίχρωμο, κ.α).

• Βασικές αρχές παθήσεων των
νυχιών

• Τεχνικές λιμαρίσματος
(τετράγωνα, οβάλ, στιλέτο,
στρογγυλά, αμυγδαλωτά κ.α.).

• Επαγγελματικές προφυλάξεις

• Spa (Θεραπεία Παραφίνης,
Peeling, Μάσκες Περιποίησης για
πόδια κουρασμένα με την τεχνική

• Μέθοδοι ορθονυχίας

• Βασικές αρχές Ποδολογίας
• Βασικές αρχές Ποδολογικών
τεχνικών

• Αντιμετώπιση διαβητικού ποδιού
• Κανόνες υγιεινής
• Αναγνώριση παθογένειας
• Μέθοδος υαλώδους νάρθηκα

*Τα υλικά παρέχονται για την εκπαίδευση από την σχολή.
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Πρόγραμμα Ονυχοπλαστικής
• Tips (Εφαρμογή Tip και διαμόρφωση σχήματος
νυχιού : Οβάλ, Στρογγυλό, τετράγωνο, Stilleto,
Αμυγδαλωτό κ.α.)
• Μέθοδος Gel (Τεχνική του Gel με φόρμα
- επέκταση με tip - τεχνική διαμόρφωσης
καμπύλης C, φυσική ενίσχυση, μόνιμο γαλλικό συντήρηση)
• Μέθοδος Ακρυλικού (Τεχνική του Ακρυλικού
με φόρμα – Τεχνική διαμόρφωσης καμπύλης
C - χτιστό νύχι με καλούπι - επέκταση με tip –
μόνιμο γαλλικό. Επιμήκυνση - συντήρηση και
διόρθωση σπασμένων ή προβληματικών νυχιών.)
• MULTI GEL- acrylic &gel (Μέθοδος με τα
πλεονεκτήματα του ακρυλικού και τζέλ. Φυσική
ενίσχυση – επέκταση με φόρμα - επέκταση με
tip - Dual form system)
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• Ημιμόνιμο βερνίκι JasOre , (Τεχνική
τοποθέτησης με βασικές αρχές και από την
ακαδημία EUROFASHION - EF Exclusive)
• Βιολογικό Gel (Ιδανικό για φυσική ενίσχυση
και αφαίρεση Soak off)
• Μέθοδος Μετάξι, “Φυσική” Ενίσχυση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Nail Art σε τεχνητά νύχια (3D Acrylic, 3D
Gel, Paint Gel, Nail Piercing, Stones, Design
Μόδας, Mermaid, Mirror Effect, Foil Strass,
Flash flakes, Glitter dust, Stroke Sea shells,
Glass foil, Mosaic, HD Elastic Gel, Plasteline,
Negative nail, Ombre, Water Marble, Δαντέλες,
Γραμμικά, Στάμπες κ.α.)
• Nail Art (One Stroke - βασική μέθοδος)
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Τμήμα Επαγγελματικού Μακιγιάζ

Make-up Artist

Στο τμήμα Επαγγελματικού Μακιγιάζ / Make-up Artist οι
σπουδαστές μαθαίνουν να αναδεικνύουν την γυναικεία ομορφιά,
μέσα από τις τεχνικές της αισθητικής προσώπου και μέσα από
την τέχνη του μακιγιάζ.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος και πρακτικό,
έτσι ώστε οι σπουδαστές να είναι έτοιμοι για κάθε πρόκληση που
μπορεί να συναντήσουν στην επαγγελματική τους ζωή.
Τα τμήματα είναι ολιγομελή μέχρι 6 άτομα και τα ωράρια
ευέλικτα.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ BASIC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Εισαγωγή

• Φωτοσκιάσεις

• Χρωματολογία

• Μακιγιάζ Ματιών (3 Τρόποι)

• Προσωπολογία

• Διορθωτικό

• Μέθοδοι Απολύμανσης
και Υγιεινής

• Μακιγιάζ Πρωινό

• Προϊόντα, Πινέλα - Ανάλυση
και Χρήση

• Μακιγιάζ Βραδινό

• Βασικές Αρχές Αισθητικής
Προσώπου (Ντεμακιγιάζ,
Peeling, Τόνωση, Μάσκα,
Θραπεία Ενυδάτωσης)

• Μακιγιάζ Απογευματινό
• Νέες Τάσεις
• Σχηματισμός Φρυδιών
• Προσθήκη Βλεφαρίδων σε
τούφες ή με τρέσσα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ADVANCED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Μακιγιάζ Τηλεόρασης

• Νυφικό Μακιγιάζ

• Μακιγιάζ Θεάτρου

• Διαφήμιση

• Μακιγιάζ Πασαρέλας

• Αισθητική Θεραπεία Λάμψης

• Μακιγιάζ Μόδας - Φωτογράφισης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Face Painting
• Body Painting
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Τμήμα Αισθητικής Προσώπου
Το τμήμα Αισθητικής Προσώπου δημιουργήθηκε για να
μυήσει τους σπουδαστές μας στον κόσμο της ευεξίας, της
χαλάρωσης και της περιποίησης. Ο τομέας της αισθητικής
είναι ένας εξελισσόμενος τομέας ο οποίος απευθύνεται και σε
γυναίκες και σε άντρες.
*Τα υλικά παρέχονται για την εκπαίδευση από την σχολή.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 “ΑΝΝΑ
ΞΕΝΟΥ” είναι πλήρες εξοπλισμένο σε προϊόντα και
μηχανήματα και οι τεχικοί μας με πολυετή εμπειρία και γνώση
του αντικειμένου.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ BASIC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Βασικές Αρχές Ανατομίας Φυσιολογίας - Δερματολογίας
• Αναγνώριση Τύπων Δέρματος
και Διαφορές μεταξύ τους
• Μέθοδοι Αποστείρωσης Απολύμανσης - Υγιεινή
• Ανάλυση Προϊόντων και χρήση
τους.

• Χειρισμοί Μάλαξης (Ανατρίψεις,
Κυκλικές Τρίψεις, Μετατωπίσεις,
Ζυμώματα, Τεχνικές Ευεξίας και
Χαλάρωσης, Μυοχαλαρωτικό
Μασάζ Κεφαλής και Προσώπου)
• Βασικοί Χειρισμοί Μάλαξης
(Πιέσεις, Πλήξεις, Δονήσεις,
Τεχνική Μάλαξης)

• Μέθοδοι Καθαρισμού Προσώπου

• Απλός Καθαρισμός

• Peeling, Μάσκες και Οροί

• Λευκαντικές Θεραπείες - Χρήση
Μάσκας LED - Χρωματοθεραπεία

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ADVANCED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Βαθύς Καθαρισμός

• Μασάζ Lifting

• Χρήση Vapeur

• Οξέα Φρούτων

• Χρήση Υψίσυχνου

• Αρωματοθεραπεία

• Γαλβανικό Ρεύμα

• Φύλλα Κολλαγόνου

• Αντιμετώπιση Ακμής

• Μεσοθεραπεία (Microneedling,
Dermapen, Dermaroller)

• Αντιγύρανση
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Τμήμα Αισθητικής Σώματος
Το τμήμα Αισθητικής Σώματος δημιουργήθηκε για να μυήσει
τους σπουδαστές μας στον κόσμο της ευεξίας, της χαλάρωσης
και της περιποίησης. Ο τομέας της αισθητικής είναι ένας
εξελισσόμενος τομέας ο οποίος απευθύνεται και σε γυναίκες και
σε άντρες.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 “ΑΝΝΑ
ΞΕΝΟΥ” είναι πλήρες εξοπλισμένο σε προϊόντα και
μηχανήματα και οι τεχικοί μας με πολυετή εμπειρία και γνώση
του αντικειμένου.

“

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου 1 “ΑΝΝΑ ΞΕΝΟΥ” είναι
πλήρες εξοπλισμένο σε προϊόντα
και μηχανήματα και οι τεχικοί μας
με πολυετή εμπειρία και γνώση του
αντικειμένου.

*Τα υλικά παρέχονται για την εκπαίδευση από την σχολή.

”

ΕΝΟΤΗΤΕΣ BASIC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Μάλαξη Σώματος (Χαλαρωτικό)
• Μάλαξη με Δονητές
• Μέσα Εφίδρωσης
• Χαλάρωση
• Παχυσαρκία
• Αντιμετώπιση Κυτταρίτιδας
• Θεραπείες Κυτταρίτιδας
• Μάλαξη Κυτταρίτιδας
• Κλινική Εικόνα
• Κρέμες Σώματος
• Μεσοθεραπεία Σώματος
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Τμήμα Massage Therapy
και Λεμφικό Massage

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 “ΑΝΝΑ
ΞΕΝΟΥ”, πέρα από τον τομέα της αισθητικής, σας παρέχει και
εξειδικευμένες τεχνικές μάλαξης προσώπου και σώματος.
Με το Μassage Τherapy που είναι ένα πρόγραμμα που αφορά
αποκλειστικά την μάλαξη, επίκεντρονώμαστε κυρίως στην
τεχνική του μασάζ, είτε για χαλάρωση των μυών αλλά και των
αισθήσεων (Αρωματοθεραπεία), είτε για θεραπευτικό αποτέλεσμα
με την μέθοδο SHIATSU και τις βασικές αρχές ρεφλεξολογιας.
Με την βοήθεια των χεριών μας και των κατάλληλων προϊόντων
προσώπου και σώματος που παρέχει η σχολή μας (της εταιρείας

Purles) μπορούμε να κάνουμε «θαύματα» για anti-stress
θεραπείες, θεραπείες παχυσαρκίας και κυτταρίτιδας.
Επίσης για όσους θέλουν περισσότερη εξειδίκευση διδάσκουμε
και την μέθοδο της λεμφικής παροχέτευσης - μάλαξης,
που είναι ιδανική για αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας, για
ενεργοποίηση του μεταβολισμού, αποτοξίνωση του οργανισμού
και για αντιμετώπιση της κατακράτησης των σωματικών
υγρών, καταπολεμήστε την όψη του φλυού πορτοκαλιού στην
επιδερμίδα, μαθαίνοντας νέες καινοτόμες τεχνικές.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ BASIC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Θεωρία - Ανατομία
• Διαχείριση Πάγκου και Χώρου Μάλαξης
• Σωστή θέση Θεραπευτή
• Αρωματοθεραπεία
• Μάλαξη με Έλαια
• Τεχνικές Μαλάξεις Shiatsu
• Μασάζ Προσώπου
• Μασάζ Σώματος

Λεμφικό Massage
• Αντιμετώπιση Κυτταρίτιδας
• Αποτοξίνωση
• Ενεργοποίηση Μεταβολισμού
• Αντιμετώπιση Κατακράτησης Υγρών
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Τμήμα Προσθετικής Βλεφαρίδων

Extension Lashes & Lash Lift

Η Προσθετική Βλεφαρίδων είναι ένα πολύ ενδιαφέρον
κομμάτι, διότι τα μάτια δείχνουν πιο έντονα, πιο περιποιημένα
και μαγνητίζουν τα βλέματα των άλλων. Είναι ένας καινούργιος
κλάδος στην Ελλάδα που εμπλουτίζεται όλο και πιο πολύ με το
πέρασμα του χρόνου.
*Τα υλικά παρέχονται για την εκπαίδευση από την σχολή.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 “ΑΝΝΑ
ΞΕΝΟΥ” δημιούργησε τμήμα Προσθετικής Βλεφαρίδων, γιατί
θέλει πάντα να προετοιμάζει κατάλληλα τους σπουδαστές, σε
κάθε νέα τάση της μόδας. Τα μαθήματα γίνονται υπό την επίβλεψη
έμπειρων επαγγελματιών.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ BASIC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Προσωπολογία
• Μέθοδοι απολύμανσης & Υγιεινής
• Ανάλυση του σχήματος του προσώπου
• Σχήμα φρυδιών και το ύφος που δίνουν στο πρόσωπο
• Δομή του ματιού, βλεφάρου, βλεφαρίδων ανάλογα το σχήμα του ματιού
για τοποθέτηση σωστής καμπυλότητας της βλεφαρίδας (καμπύλη C,Y,J,D)
• Τεχνική Τοποθέτησης των Extensions σε φυσικό μοντέλο
One by One
• Τεχνική τοποθέτησης τύπου 3D βλεφαρίδων για όγκο
• Συντήρηση των Extensions lashes
• Αφαίρεση των Extensions lashes
• Συμβουλές Περιποίησης για μετά την εφαρμογή
• Lash Lift Perm
• Lash Lift Therapy

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Extra Quick Volume
• Θεωρία
• Τοποθέτηση
• Πρακτική σε φυσικά μοντέλα
• Αφαίρεση

Celebrity look
• Θεωρία
• Τοποθέτηση
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• Πρακτική σε φυσικά μοντέλα
• Αφαίρεση

Lashes Smoke
• Θεωρία
• Τοποθέτηση
• Πρακτική σε φυσικά μοντέλα
• Αφαίρεση
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Τμήμα Αποτρίχωσης

και Ριζικής Αποτρίχωσης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 “ΑΝΝΑ
ΞΕΝΟΥ”, είναι πλήρως εξοπλισμένο σε προϊόντα και μηχανήματα
για την αποτρίχωση.
Στο κομμάτι της αισθητικής είναι και η αποτρίχωση, η οποία γίνεται
και αυτή σε φυσικά μοντέλα, σε πρόσωπο και σώμα, με κλωστή,
κερί, χαλάουα, ζεστό κερί και ψυχρό κερί

Η ριζική αποτρίχωση με βελόνα είναι το μοναδικό είδος
αποτρίχωσης με επιτυχία 100%. Λειτουργεί ανεξάρτητου χρώματος
η πάχους της τρίχας και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα δέρματα
(σκούρα ή ανοιχτά). Είναι το είδος της αποτρίχωσης όπου ο ήδη
αισθητικός, θα έρθει στην σχολή μας, είτε για να αναβαθμίσει είτε για
να φρεσκάρει τις γνώσεις του και να συμπεριλάβει την ηλεκτρική
αποτρίχωση με βελόνα στις υπηρεσίες του!
Συμπληρωματικά με το laser, δίνει τα απαραίτητα εφόδια στον
επαγγελματία να ανταπεξέλθει με επιτυχία, σε κάθε τύπο δέρματος
και κάθες είδος τρίχας.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ BASIC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αποτρίχωση
• Δερματολογία - Ανατομία
• Ρολέτα (Ζεστό κερί)
• Κλωστή
• Ψυχρό κερί

Ριζική Αποτρίχωση (Για αισθητικούς)
• Δερματολογία - Ανατομία τριχικού θύλακα
• Θεωρία ρευμάτων ηλεκτρόλυσης - θερμόλυσης
• Τεχνική εισαγωγής βελόνας

Αντρική Περιποίηση (Barber)
• Περιποίηση προσώπου
• Αποτρίχωση με ψυχρό κερί (σε μύτη, αυτιά, πρόσωπο)
• Σχηματισμός φρυδιών

*Τα υλικά παρέχονται για την εκπαίδευση από την σχολή.
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Τμήμα Αρχιτεκτονικής Φρυδιών

Henna - Βαφή Φρυδιών - Κλωστή
ΕΝΟΤΗΤΕΣ BASIC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα αρχιτεκτονικής φρυδιών είναι εξειδικευμένα μαθήματα
που πραγματοποιούνται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου 1 “ΑΝΝΑ ΞΕΝΟΥ”.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι ο σωστός σχηματισμός και
χρωματισμός των φρυδιών.

• Πρακτική σχεδιασμού σε χαρτί
Ολιγομελή τμήματα με ευέλικτα ωράρια.

Τα φρύδια συμβάλλουν στην συμμετρία με σκοπό να αναδείξουν
την ομορφιά του προσώπου. Με την πολυετή εμπειρία των
εκπαιδευτικών αναπτύσσονται βασικές τεχνικές ανάδειξης φρυδιών
με γεωμετρικά και σχεδιαστικά μοτίβα.

• Θεωρία
• Πρακτική Step by step σε μοντέλο
• Επιλογή σωστού σχήματος
• Κανόνες σχηματισμού αρχιτεκτονικής φρυδιών
• Βαφές και χρώματα φρυδιών
• Αναλογία ανάμειξης χρωμάτων
• Περίγραμμα φρυδιών
• Σωστή Εφαρμογή βαφής
• Τελειοποίηση φρυδιών
• Henna φρυδιών
• Κλωστή

*Τα υλικά παρέχονται για την εκπαίδευση από την σχολή.
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Τμήμα Salon Marketing
Το τμήμα Salon Marketing είναι από τα πιο βασικά τμήματα
του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 “ΑΝΝΑ
ΞΕΝΟΥ” διότι, οι σπουδαστές μαθαίνουν πως να διαχειριστούν
το κομμωτήριό τους ή το κέντρο αισθητικής τους. Μαθαίνουν πως
να διαχειριστούν τους πελάτες, πως να διαφημίσουν την δουλειά
τους και τα προϊόντα τους, πως να κοστολογίσουν σωστά την
υπηρεσία τους, έτσι ώστε να είναι στην αγορά με ανταγωνιστικό
αλλά και κερδοφόρο τρόπο.

Η γνώση του Marketing είναι πλέον βασική για την επιτυχία ενός
επαγγελματικού χώρου.
Συμπεριλαμβάνεται μέσα στην βασική εκπαίδευση της κάθε
ενότητας που θα επιλέξετε αλλά και από μόνο του. Μπορεί
κάποιος ήδη επαγγελματίας να συμμετάσχει σε αυτό το τμήμα,
ώστε να αναβαθμίσει την επιχείρηση του.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ BASIC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Πως η επικοινωνία είναι ο πιο βασικός άξονας του μάρκετινγκ μιας
επιχείρησης.
• Η δύναμη μιας επαγγελματικής εικόνας.
• Βασικές Αρχές Λεκτικής Επικοινωνίας.
• Βασικές Αρχές της Γλώσσας του Σώματος.
• Τεχνικές Πειθούς.
• Τι είναι το μάρκετινγκ της Μικρομεσαίας Επιχείρησης και του
Ελεύθερου Επαγγελματία.
• Πως να θέσετε τους μάρκετινγκ στόχους σας.
• Ποιές ενέργειες μάρκετινγκ είναι αποδοτικές στις Μικρές Επιχειρήσεις
και πως να τις αξιολογείτε.
• Πως να υπολογίζετε πόσα χρήματα πρέπει να ξοδεύετε για το
μάρκετινγκ σας κάθε χρόνο χωρίς πρόβλημα.
• Πως ορίζω τον κέρδος της υπηρεσίας μου σύμφωνα με το κόστος αλλά
και τον ανταγωνισμό.
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Επαγγελματικά Ημερήσια Σεμινάρια
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 “ΑΝΝΑ ΞΕΝΟΥ”
διοργανώνει, επίσης, ημερήσια επαγγελματικά σεμινάρια
όλο το χρόνο με διάσημους επαγγελματίες από την Ελλάδα,
αλλά και από το εξωτερικό. Οι επαγγελματικές εταιρείες που
συνεργαζόμαστε, μας επισκέπτονται κάθε χρόνο, για να μας
δείξουν νέες τάσεις της μόδας ή και να μας παρουσιάσουν τα
νέα τους προϊόντα, έτσι ώστε οι σπουδαστές μας να είναι πάντα
ενήμεροι. Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν μόνο έναν σκοπό,
οι σπουδαστές να εμπνευστούν, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις
τους με νέες τεχνικές και να κατανοήσουν την έννοια της
επαγγελματικότητας και της ομαδικότητας.

Κάθε Δευτέρα 11.00 - 12.00 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου 1 “ΑΝΝΑ ΞΕΝΟΥ” προσφέρει δωρεάν σεμινάρια,
για όλους μας τους σπουδαστές και για τους ήδη επαγγελματίες,
αλλά και για το κοινό που ενδιαφέρεται για τις τέχνες της ομορφιάς.

Ενημερωθείτε από την γραμματεία για το Beauty
Weeks Program!

Μετεκπαίδευση
Για όλα μας τα τμήματα δημιουργούνται τμήματα
Μετεκπαίδευσης σε group ή τμήματα ιδιαίτερα, ανάλογα με
τις ανάγκες των σπουδαστών μας.
Τα ωράρια είναι ευέλικτα και υπάρχουν και πρωινά τμήματα
και απογευματινά.

”

Επαγγελματική Αποκατάσταση
Οι απόφοιτοι του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
1 “ΑΝΝΑ ΞΕΝΟΥ” έχουν πολλές επιτυχημένες ευκαιρίες
επαγγελματικής αποκατάστασης, μετά το πέρας των σπουδών
τους. Επιπλέον, μπορούν να δώσουν εξετάσεις για να
λάβουν πιστοποιήσεις απο τις επαγγελματικές εταιρείες που
συνεργαζόμαστε, που έχουν έδρα στο εξωτερικό. Έτσι οι
σπουδαστές μας θα έχουν πιο λαμπρό βιογραφικό και θα είναι
πιο δυνατοί στην αγορά εργασίας.
Επιπλέον έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους
επιχείρηση, ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες.
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Στόχος η εξέλιξη της
ειδικότητας σας & bonus
για το βιογραφικό σας!

Κάποια παραδείγματα Επαγγελματικής Εξέλιξης είναι η εργασία
στα εξής:
• Κομμωτήρια
• Κέντρα Περιποίησης Προσώπου - Σώματος
• Κέντρα Περιποίησης Άκρων
• Κέντρα Spa
• Κέντρα Αισθητικής
• Δερματολογικά Ιατρεία
• Διαφημιστικές Εταιρείες
• Περιοδικά Μόδας
• Τηλεόραση
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Κατάστημα Εξοπλισμού

και Προϊόντων

Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί το κατάστημα επαγγελματικών
προϊόντων φροντίδας και styling μαλλιών, φροντίδας και
περιποίησης άκρων, σώματος και προσώπου. Το κατάστημά μας
έχει ακόμη, έπιπλα και ηλεκτρικό εξοπλισμό Κομμωτηρίου.

Επιπλέον, το κατάστημά μας διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων,
με αποτέλεσμα οι σπουδαστές μας να καλύπτουν τις ανάγκες
τους καθ΄όλη την διάρκεια της φοίτησής τους. Με την κάρτα
φοίτησης έχουν έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα.

Τα προϊόντα είναι όλα άριστης ποιότητας, εκλεγμένα με προσοχή
και με πολύ υψηλά κριτήρια για την άριστη εξυπηρέτηση των
σπουδαστών μας και των πελατών μας.

Εδώ και 30 χρόνια έχουμε πλέον την εμπειρία και τη γνώση
να προτείνουμε τα πιο κατάλληλα και τα πιο λειτουργικά
μηχανήματα για μια αξιόπιστη ποιότητα εργασίας, εξοπλίζοντας

κομμωτήρια και στούντιο νυχιών και spa.

Service Εργαλείων
Εκτός από το κατάστημα υλικών, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί
και ειδικός χώρος για το service και την συντήρηση των εργαλείων.
Επισκευάζουμε κουρευτικές μηχανές, επαγγελματικά σεσουάρ,
ηλεκτρικά σίδερα,πρέσες, τροχό νυχιών, κ.α.
Επίσης λειτουργεί τροχείο για πενσάκια για τα νύχια και επαγγελματικά
ψαλίδια κουρέματος.

Διανομή στο χώρο σας
Μπορείτε να παραγγέλνετε είτε τηλεφωνικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω του
eshop - www.xenou.gr - οτιδήποτε χρειαστείτε, για την επιχείρηση σας
ή για προσωπική σας χρήση.
Η αποστολή γίνεται εντός 2 ημερών, στην Αττική από το δίκτυο
διανομέων μας, χωρίς επιπλεόν επιβάρυνση και σε όλη την Ελλάδα με
courier ή με πρακτορείο.
Η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή ή μέσω e-banking ή μέσω κάρτας.
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Συνεργαζόμενες Εταιρείες
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 “ΑΝΝΑ ΞΕΝΟΥ” συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες του
εξωτερικού ειδικευμένες στην φροντίδα και περιποίηση μαλλιών, άκρων και σώματος. Οι σπουδαστές
μας έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν πάνω στα καλύτερα προϊόντα της αγοράς και να δοκιμάζουν
πρώτοι ό,τι καινούριο έρχεται να προστεθεί στα επαγγελματικά μας είδη.
Κάποιες από τις συνεργαζόμενες εταιρείες είναι οι εξής:
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Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1
Γεννηματά 45, 16562 Άνω Γλυφάδα
τηλ. 210 9614595 φαξ. 210 9628634
Κατάστημα / Έκθεση
Βορείου Ηπείρου 24, 16562 Άνω Γλυφάδα
τηλ. 210 9614595 φαξ. 210 9628634

info@xenouanna.gr
www.xenouanna.gr

