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Zapraszamy do kontaktu:
Ewelina +48 509 908 580
Emilia + 48 793 930 314
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DEPILACJA NITKĄ STOPIEŃ I
Szkolenie Threading czyli orientalna depilacja nicią bawełnianąCzas trwania szkolenia: 4 godziny
Cena – 400 zł
W cenie jest szkolenie, szpulka nici, certyfikat oraz wpis na oficjalną stronę osób mających
uprawnienia do wykonywania zabiegu threading- www.info-pol.com.
Program szkolenia
- Omówienie procedury zabiegu nitkowania
– krótka historia
– wskazania i przeciwwskazania
- korzyści dla klienta i salonu
- wskazówki marketingowe
- higiena zabiegu i środki dezynfekcyjne
- produkty potrzebne do wykonania zabiegu
- przygotowanie miejsca pracy
- przygotowanie klienta do zabiegu
- postępowanie po zabiegu
- nauka praktyczna - praca na modelce pod okiem instruktora
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DEPILACJA NITKĄ STOPIEŃ II
(możliwy po uzyskaniu dyplomu ze stopnia I)
Czas trwania: 3 godziny
Cena – 300 zł
Nauka odpowiedniego splotu i chwytu nici
– chwyt arabski
– chwyt hinduski
– self threading
- usuwanie pojedynczych i całej linii włosów - doskonalenie
- kształtowanie brwi za pomocą nici
- usuwanie włosów z pozostałych części twarzy i ciała - doskonalenie

SZKOLENIE DEPILACJI WOSKIEM CAŁEGO CIAŁA
Kurs skierowany jest do osób chcących opanować sztukę depilacji jedną z metod
mechanicznych, czyli woskiem.
Czas trwania szkolenia: 5 godzin
Cena – 490 zł
Szkolenie składa się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna składa się z:
-BHP
-Omówienie przyrządów i preparatów potrzebnych do wykonania zabiegu
-Przygotowanie stanowiska zabiegowego
-Omówienie budowy skóry i włosów
-Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Część praktyczna:
-Przygotowanie klienta do zabiegu
-Przygotowanie skóry poddawanej zabiegowi
-Wykonanie depilacji:
-Rąk
-Nóg
-Pach
-Zalecenia dla klienta dotyczące pielęgnacji domowej
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SZKOLENIE Z DEPILACJI WOSKIEM BIKINI
Kurs skierowany jest do osób chcących udoskonalić sztukę depilacji jedną z metod
mechanicznych, czyli woskiem.
Czas trwania szkolenia: 5 godzin
Cena – 300 zł
Szkolenie składa się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna składa się z:
-BHP
-Omówienie przyrządów i preparatów potrzebnych do wykonania zabiegu
-Przygotowanie stanowiska zabiegowego
-Omówienie budowy skóry i włosów
-Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Część praktyczna:
-Przygotowanie klienta do zabiegu
-Przygotowanie skóry poddawanej zabiegowi
-Wykonanie depilacji:
-Okolic intymnych – bikini klasyczne, głębokie, hollywood
-Zalecenia dla klienta dotyczące pielęgnacji domowej

SZKOLENIE PRZEDŁUŻANIA RZĘS METODA 1:1
Szkolenie skierowane jest do osób chcących nauczyć się stylizacji rzęs metodą 1:1.
Prowadzone jest w systemie „face to face” dzięki czemu cały czas szkolenie uwaga
prowadzącego poświęcona jest tylko Tobie.
Czas trwania szkolenia: 8 godzin Cena – 700zł
Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna :
-BHP
-Omówienie zabiegu stylizacji rzęs 1:1
-Omówienie produktów i akcesoriów do przedłużania i zagęszczania rzęs metodą 1:1
-Przygotowanie stanowiska zabiegowego
-Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
-Omówienie metod pielęgnacji przedłużonych rzęs
-Omówienie rodzajów rzęs
-Omówienie kształtów oczu
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SZKOLENIE PRZEDŁUŻANIA RZĘS METODA 2:1-4:1
Szkolenie skierowane jest do osób posiadających dyplom z przedłużania rzęs metodą 1:1.
Szkolenie prowadzone jest w systemie „face to face” dzięki czemu cały czas szkolenie uwaga
prowadzącego poświęcona jest tylko Tobie.
Czas trwania szkolenia: 8 godzin
Cena – 700zł
Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna :
-BHP
-Omówienie procedury stylizacji rzęs 2:1 -4:1
-Omówienie produktów i akcesoriów do przedłużania i zagęszczania rzęs metodą 2:1
-Przygotowanie stanowiska zabiegowego
–Najczęstsze błędy popełniane podczas stylizacji rzęs metodami objętościowymi
-Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
-Omówienie metod pielęgnacji przedłużonych rzęs
-Omówienie rodzajów rzęs
-Omówienie kształtów oczu
Część praktyczna:
-Przygotowanie klientki do zabiegu
-Wykonanie aplikacji na modelce
Czas trwania kursu 8 godzin

INDYWIDUALNE WARSZTATY MAKIJAŻU DZIENNEGO I WIECZOROWEGO
Warsztaty skierowane są dla wszystkich Pań które chcą nauczyć się odpowiedniego
wykonywania makijażu dobranego do swojego typu urody.
Czas trwania warsztatów: 3 godziny
Cena – 190zł
Warsztaty podzielone są na część praktyczną i teoretyczną.
Teoretyczna część zawiera:
-BHP
-Teoria czterech pór roku – określenie typów urody
-Podstawowe informacje dotyczące barw, oraz wykorzystania koloru w makijażu
-Dobór kosmetyków do typu urody
-Analiza twarzy
-Korekcja kształtu twarzy techniką światło – cienia
-Typy oczu i ich korekcja w makijażu
-Podział i zastosowanie kosmetyków i akcesoriów do makijażu
Praktyczna część zawiera:
-Wykonanie makijażu dziennego przez uczestniczkę
-Przekształcenie makijażu naturalnego w makijaż wyrafinowany z uwzględnieniem typu urody
uczestniczki a także zachowując obowiązujące trendy
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WARSZTATY STYLIZACJI ŁUKU BRWIOWEGO
Warsztaty skierowane są do osób chcących poznać prawidłowe techniki stylizacji łuku
brwiowego oraz koloryzacji rzęs, a także tych którzy chcą poprawić dotychczasowe
umiejętności nabierając większej precyzji.
Czas trwania warsztatów: 3 godziny
Cena – 350zł
Oferta zawiera:
Kosmetyki i akcesoria w trakcie trwania warsztatów
Materiały szkoleniowe
Dyplom ukończenia kursu
Część teoretyczna:
-BHP
– Henna – jej rodzaje i kolory
-Produkty i akcesoria potrzebne do wykonania zabiegu
-Metody nakładania henny
-Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
-Omówienie kształtów łuku brwiowego i oczu
-Dobór odpowiedniego koloru i rodzaju henny do danego typu urody
-Zasady postępowania po nieprawidłowej stylizacji
Część praktyczna:
-Przygotowanie stanowiska
-Dobór odpowiedniego rodzaju i koloru henny

-Przygotowanie okolic oka
-Wykonanie prawidłowej aplikacji
-Regulacja brwi
-Pielęgnacja okolic oka po zabiegu
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PRZEKŁUWANIE UCHA
Czas trwania szkolenia: 2 godziny
Cena – 200 zł Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi zabiegów z naruszeniem
ciągłości skóry. Nauka obsługi pistoletu do przekłuwania uszu. Ćwiczenia praktyczne.
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OCZYSZCZANIE TWARZY
Czas trwania szkolenia: 6 godzin
Cena – 500 zł Techniki oczyszczania twarzy- manualne, peelingiem kawitacyjnym,
mikrodermabrazja. Ćwiczenia praktyczne.
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METODA ŻELOWA – SZKOLENIE PODSTAWOWE
Czas trwania szkolenia: 15 godzin
Cena – 790 zł
Opis:
– Budowa i choroby paznokcji
– Higiena w gabinecie
– Manicure biologiczny, mechaniczny + parafina
– Przedłużanie paznokci na formie
– Modelowanie paznokci techniką french (w tym kamuflaż), zatapianie brokatów,
hologramów
– Utwardzanie naturalnej płytki paznokcia
– Korekta paznokci obgryzionych
– Techniki korekty paznokci, naprawa paznokci uszkodzonych, odnowa, uzupełnienie, w tym
praca frezarką w gabinecie. Szkolenie zakończone egzaminem teoretycznym oraz
praktycznym, po którego zakończeniu otrzymuję się certyfikat.
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DOSZKOLENIA (jedna metoda – żel)
Czas trwania: 5 godzin
Cena: 550 zł
Opis: Doszkolenie ma na celu wychwycenie i skorygowanie błędów technicznych. Doszkolenie
przeznaczone jest dla osób posiadających już szkolenie podstawowe z wybranej techniki,
pragnących udoskonalić i poprawić swoją technikę pracy.

NAIL ART – Gel Design
czas trwania: 5 godzin
Cena: 400zł
Opis:
Szkolenie z zakresu zdobienia kolorowym żelem na poziomie podstawowym.
Efektowne cieniowane tła z kolorowego żelu.
Kolorowe kwiaty, jedno, wybrane zdobienie ręczne
Ombre, efekt holo, efekt syrenki,
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PRACA FREZARKĄ
Czas trwania: 3 godziny
Cena: 350zł
Opis:
Nauka obsługi frezarki.
Różne rodzaje frezów i ich zastosowanie przy manicure, odnowach, pedicure.
Prawidłowe wykonywanie usług przy użyciu frezarki.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PEDICURE
Czas trwania: 5 godzin
Cena: 500 zł
Opis:
– Budowa i choroby paznokci, przeciwskazania do wykonywania zabiegu
– Higiena w gabinecie
– Kompletne wyposażenie stanowiska do pedicure
– Pedicure biologiczny, mechaniczny, frezarką
– Zastosowanie różnego rodzaju frezów w zabiegu pedicure
– Masaż stóp
– Zabieg pielęgnacyjny
– Lakierowanie paznokci stóp kolor + hybryda
– ELEMENTY PEDICURE LECZNICZEGO ( odciski, modzele, stopa cukrzycowa, pękająca pięta)
+ 180 zł
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MANICURE OD PODSTAW
czas trwania: 5 godzin
Cena: 470 zł
Opis:
– Budowa i choroby paznokci
– Higiena w gabinecie kosmetycznym
– Manicure biologiczny, mechaniczny, frezarką
– Masaż dłoni
– Zabieg pielęgnacyjny
– Malowanie paznokci kolor
- Prawidłowe ściąganie hybrydy + malowanie lakierem hybrydowym + 120 zł (1h)

