WAT IS LEVELCUT?
Voortaan zal niet iedereen hun iets anders uitleggen. Levelcut is de
"basis" van het knippen van haar. De kapsels zijn als woordproblemen.
Afhankelijk van hun creativiteit knippen ze een oneindig aantal
verschillende kapsels.
Het programma houdt rekening met verschillende kopvormen. Met de
muis knip je een knipbeurt op de monitor. Het haar wordt opgetild in het
zijprofiel van het hoofd en afgesneden met het "schaar" -symbool. Met de
"kam" kammen ze het haar op een manier die gemakkelijk is voor het
kapsel of verticaal vanaf het hoofd om de snijlijn te herkennen. Hier kun
je precies zien hoe het haar valt. als de snijlijn anders wordt
vastgehouden. We hebben onze haarkniptechnologie geprogrammeerd
vanuit de praktijk.
We willen ze niet alleen software verkopen om haarkniptechnologie te
leren. We willen dat je echt succesvol werkt met deze techniek.
Begrijp & LEER kapsels op de computer
LEVELCUT is een logisch en eenvoudig leerprogramma voor gevorderden
en beginners. Een leek begrijpt hoe hij haar moet knippen na slechts een
paar minuten (geen kapselcomputer). U bereikt de hoogste
haarknipkwaliteit U begrijpt waarom een bundel haar min of meer moet
worden opgetild. Onze haarknipfilms leggen theorie in de praktijk uit.
Onze video's over knipbeurten laten u de praktische toepassing van de
theorie zien
Persrecensies
Brigitte Wulf / TOPHAIR Duitsland
“Het is het eerste en enige concept dat ik gemakkelijk begrijp. Dit concept
maakt ook elk ander kapperssysteem gemakkelijker te begrijpen, en in dat
opzicht is het ook nuttig! ”
Rene Krombholz / Clips
het toonaangevende Duitse tijdschrift voor kappers wilde het zelf zien en
vroeg om een kort gelaagd kapsel:
'Ik ben zelf een professioneel geaccrediteerde kapper en ben op de
hoogte van deze techniek. Voor het eerst zag ik hoe gemakkelijk een
gelaagde pony wordt bereikt met slechts één beweging van de hand, met
behulp van LEVELCUT. ”
Silke Heide, Deutsches Friseurhandwerk
Vakblad DFH De hoofdredacteur was in theorie en praktijk onder de
indruk van de tool en schrijft een stuk met de titel: Hermann Wiezorek de Vidal Sassoon uit Kleve?

