STYLIZACJA PAZNOKCI

Zapisy trwają!
Zajęcia prowadzi

Magdalena Niżyńska

Dzięki wiedzy Naszego szkoleniowca uzyskasz niezbędne umiejętności do
wykonania zabiegów z zakresu Kosmetologii estetycznej.
Pomagamy uzyskać dofinansowania na naukę w naszym
Centrum Szkoleniowym.

Spełnij swoje marzenia!

OFERTA Z ZAKRESU
STYLIZACJI PAZNOKCI
MANICURE KLASYCZNY
MANICURE JAPOŃSKI
MANICURE COMBO (BIOLOGICZNY, JAPOŃSKI, HYBRYDOWY)
MANICURE HYBRYDOWY
MANICURE FREZARKOWY
MANICURE KOMBINOWANY
PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI NA HYBRYDZIE
MANICURE TYTANOWY
ŻELOWANIE NATURALNEJ PŁYTKI PAZNOKCIA
PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI ŻELEM NA SZABLONIE
PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI NA TIPSIE
PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI AKRYLOŻELEM
KOREKTA, ODNOWA I UZUPEŁNIANIE PAZNOKCI
PERFEKCYJNY FRENCH
PERFEKCYJNY MIGDAŁ I OWAL
KWADRAT SALONOWY
ZDOBNICTWO PAZNOKCI I STOPNIA
ZABIEGI SPA NA DŁONIE

MANICURE
KLASYCZNY

Manicure klasyczny polega
na usunięciu naskórka
nachodzącego na płytkę
paznokcia.
Podczas wykonywania
zabiegu manicure klasyczny
wykorzystuje się pilniki, cążki do
paznokci oraz do wycinania
naskórka i łopatkę do
podważania naskórka.

DLA KOGO?
Szkolenie to przeznaczone
jest dla osób, które chcą zdobyć
umiejętności z podstawowego
zabiegu stylizacji paznokci.
Kurs od podstaw.

czas trwania: 6 - 8 godzin
cena szkolenia: 300zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Dezynfekcja i sterylizacja
Higiena w gabinecie stylizacji paznokci
Anatomia paznokci
Choroby dłoni i paznokci
Przeciwwskazania do wykonania
manicure klasycznego
Omówienie narzędzi do wykonania
zabiegu
Manicure klasyczny - schemat zabiegu
Nauka prawidłowego wycinania skórek

część praktyczna
(4-6 godzin)

Wykonanie manicure klasycznego na
modelce

MANICURE
JAPOŃSKI

P.SHINE to manicure
japoński polegający na
wzmacnianiu struktury płytki
paznokciowej w cenne
witaminy A+E i składniki takie
jak: keratyna, pyłek pszczeli i
krzemionka z morza
japońskiego, nadając
paznokciom naturalny wygląd i
piękny połysk.

DLA KOGO?
Szkolenie to przeznaczone
jest dla osób, które chcą zdobyć
umiejętności z zabiegu
manicure japońskiego.
Kurs od podstaw.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Procedury z zakresu higieny w
gabinetach dłoni i stóp
Metody i środki oraz ogólne zasady
dezynfekcji i sterylizacji narzędzi pracy
Anatomia i fizjologia paznokcia, etapy
rozwoju
Skład chemiczny paznokcia
Czynniki niszczące płytkę paznokciową
Ogólne zalecenia w przypadku
istniejących schorzeń
Pielęgnacja kończyn górnych
Manicure japoński technika wykonania
zabiegu - pokaz
Wskazania i przeciwwskazania do
zabiegu manicure japońskiego metodą
P.Shine

część praktyczna
(4-6 godzin)

Wykonanie manicure japońskiego na
modelce

czas trwania: 6 - 8 godzin
cena szkolenia: 300zł

MANICURE
COMBO
BIOLOGICZNY

Mix podstawowych zabiegów
na paznokcie.
Szkolenie obejmuje zabiegi
pielęgnacyjne oraz stylizację
paznokci.

DLA KOGO?
Szkolenie to przeznaczone
jest dla osób, które chcą zdobyć
umiejętności z z podstawowego
zabiegu stylizacji paznokci.
Kurs od podstaw.

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500zł

JAPOŃSKI

HYBRYDOWY

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Manicure biologiczny, japoński,
hybrydowy
Reperacje paznokci naturalnych
Zasady i preparaty do dezynfekcji
Pilniki, narzędzia oraz sprzęt
Rodzaje i kolejność manicure
Manicure biologiczny
Manicure japoński
Manicure hybrydowy

część praktyczna
(6 godzin)

Wykonanie trzech stylizacji manicure na
modelce

MANICURE HYBRYDOWY

Absolutna nowość na rynku
profesjonalnym. Likwiduje
problem nieestetycznego
odpryskiwania lakieru na
paznokciach dłoni i stóp.
Zapewnia gładki i nieskazitelny
efekt utrzymujący się przez dwa
tygodnie.

DLA KOGO?
Szkolenie to przeznaczone
jest dla osób, które chcą zdobyć
umiejętności z zabiegu manicure
hybrydowego.
Kurs od podstaw.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Procedury z zakresu higieny w
gabinetach stylizacji paznokci
Metody i środki oraz ogólne zasady
dezynfekcji i sterylizacji narzędzi pracy
Anatomia i fizjologia paznokcia
Technika wykonania manicure
hybrydowego:
przygotowanie płytki paznokciowej
technika aplikacji bazy
technika aplikacji lakieru hybrydowego
technika aplikacji ostatniej warstwy
nabłyszczającej
część praktyczna
(6 godzin)

Wykonanie manicure hybrydowego na
modelce

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 350zł

MANICURE FREZARKOWY

Manicure frezarkowy polega
na opracowaniu skórek oraz
płytki paznokcia za pomocą
frezarki.

DLA KOGO?
Szkolenie to przeznaczone
jest dla osób, które chcą zdobyć
umiejętności z manicure
frezarkowego.
Kurs od podstaw.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Dezynfekcja i sterylizacja
Higiena w gabinecie stylizacji paznokci
Anatomia paznokci
Choroby dłoni i paznokci
Przeciwwskazania do wykonania
manicure frezarkowego
Wskazania do wykonania manicure
frezarkowego
Omówienie sprzętu i narzędzi do
wykonania zabiegu
Nauka pracy z frezarką
Omówienie frezów
Manicure frezarkowy - schemat zabiegu

część praktyczna
(6 godzin)

Wykonanie manicure frezarkowego na
modelce

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 350zł

MANICURE
KOMBINOWANY
Szkolenie z manicure
kombinowanego to najbardziej
zaawansowane szkolenie z
zakresu manicure hybrydowego.
Podczas zajęć uczymy doboru
frezu do różnych typów płytki i
skóry. Zdobędziesz wszelkie
niezbędne instrukcje do
głębokiego usuwania skórek.
Nauczysz się usuwania obrąbka
naskórkowego i opracowywania
frezarką wału
okołopaznokciowego.
Uczymy sposobów aplikacji
lakieru hybrydowego pod skórki
oraz nadbudowywania
paznokcia produktami firmy
Semilac i aplikacji topu zgodnie z
linią światła.

DLA KOGO?
Szkolenie to przeznaczone
jest dla osób, które chcą zdobyć
umiejętności z manicure
frezarkowego.
Kurs od podstaw.
czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 350zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Specyfika stylizacji manicure
kombinowany – korzyści dla Klientek
Dobór frezów do różnych typów płytki i
skóry
Usuwanie głębokie skórek
Malowanie paznokci „pod skórki”
Nadbudowa paznokcia produktami firmy
Semilac
Aplikacja topu zgodnie z linią światła
Przeciwwskazania do wykonania
manicure kombinowanego

część praktyczna
(6 godzin)

Wykonanie manicure kombinowanego
na modelce

PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI
NA HYBRYDZIE

Zabieg przedłużania paznokci
z wykorzystaniem specjalnej
bazy hybrydowej.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

DLA KOGO?
Szkolenie to przeznaczone
jest dla osób, które pracują już
metodą hybrydową i chcą dalej
doskonalić swoje umiejętności w
tym zakresie.

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 400zł

Budowa paznokcia
Choroby paznokci
Omówienie produktów do przedłużania
paznokci na hybrydzie
Przygotowanie płytki paznokciowej do
manicure hybrydowego
Schemat zabiegu
Prawidłowe podkładanie szablonów
Zasady budowania krzywej C
część praktyczna
(6 godzin)

Wykonanie przedłużania paznokci na
modelce

MANICURE
TYTANOWY
W manicure tytanowym
wykorzystuje się preparaty, które
błyskwicznie wysychają: bazę
podkładową (Gel Base) oraz
kolorowe pudry. Przy ich
utwardzeniu nie używa się lamp
UV tak jak w przypadku innych
technik stylizacji np. manicure
hybrydowym.
Ponadto w preparatach,
którymi wykonuje się manicure
tytanowy znajduje się wiele
cennych składników odżywczych,
które wpływają na kondycję
paznokci działając wzmacniająco
na płytkę czy przeciwdziałając jej
żółknięciu.

DLA KOGO?
Szkolenie to przeznaczone
jest dla osób, które znają
podstawy z zakresu stylizacji
paznokci oraz mają w niej
praktykę.
czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 600zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Omówienie zasad BHP obowiązujących
w salonie kosmetycznym
Omówienie budowy i schorzeń płytki
paznokciowej
Omówienie wskazań i przeciwwskazań
do modelowania płytki
Omówienie produktów i narzędzi
potrzebnych do pracy metodą tytanową
Omówienie prawidłowej techniki
modelowania paznokci
Omówienie krok po kroku zasad
wykonywania paznokci metodą tytanową
część praktyczna
(6 godzin)

Przygotowanie klientki oraz siebie do
wykonywanego zabiegu
Przygotowanie płytki paznokciowej do
modelowania - manicure
Modelowanie i budowanie paznokci
pudrami tytanowymi
Budowa prawidłowego paznokcia french
(idealna smile line)

ŻELOWANIE NATURALNEJ
PŁYTKI PAZNOKCIA

Ochrona płytki naturalnej za
pomocą warstwy żelowej, jest
doskonałą osłoną dla paznokci
przed niekorzystnymi czynnikami
zewnętrznymi. Zapobiega ona
również przed rozdwajaniem i
łamaniem się paznokci.

DLA KOGO?
Szkolenie to przeznaczone
jest dla wszystkich osób osób
chcących zajmować się stylizacją
paznokci.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Zasady higieny pracy w zawodzie
stylistki
Przedstawienie produktów oraz sprzętu
do stylizacji paznokci
Przeciwwskazania do wykonania
stylizacji - choroby paznokci (zarys)
Przygotowanie stanowiska pracy
Budowa paznokcia naturalnego
Dobór odpowiednich żeli do naturalnych
paznokci
Prawidłowe przygotowanie naturalnych
paznokci do systemu żelowego
Wzmocnienie naturalnych paznokci
techniką modelowania
Aplikacja żelu kolorowego
Łączenie żelu, hybrydy i monofazy
Techniki przyspieszenia pracy metodą
żelową

część praktyczna
(6 godzin)

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 400zł

Żelowanie naturalnej płytki na modelce

PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI
ŻELEM NA SZABLONIE

Zabieg polega na przedłużeniu
naturalnej płytki paznokcia
specjalnym żelem przy
wykorzystaniu odpowiedniego
szablonu.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do wszystkich
osób chcących zajmować się
stylizacją paznokci.
Wymagany ukończony kurs
żelowania naturalnej płytki
paznokcia.

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 400zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Zasady higieny pracy w zawodzie stylistki
Przeciwskazania do wykonania stylizacjichoroby paznokci (zarys)
Omówienie procesu sterylizacji i dezynfekcji w
gabinecie
Przedstawienie produktów oraz sprzętu do
stylizacji paznokci
Przygotowanie stanowiska pracy
Budowa paznokcia naturalnego
Opis budowy przedłużonych paznokci
Prawidłowa technika pracy pilnikiem i blokiem
Prawidłowe podkładanie szablonów względem
naturalnego paznokcia
Dopasowanie formy do problematycznych
paznokci
Modelowanie szkieletu w kształcę kwadratu,
szpica i migdała
Prawidłowa budowa, utworzenie krzywej „C”
systemem żelowym
Prawidłowa aplikacja żelu kolorowego
Omówienie najczęstszych błędów w pracy
stylistów
Skrócenie czasu pracy- wskazówki

część praktyczna
(6 godzin)

Przedłużanie paznokci na szablonie ćwiczenia praktyczne (na fantomie, modelce)

PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI
NA TIPSIE

Zabieg polega na przedłużeniu
naturalnej płytki paznokcia z
wykorzystaniem form do tipsów.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do wszystkich
osób chcących zajmować się
stylizacją paznokci.
Wymagany ukończony kurs
żelowania naturalnej płytki
paznokcia.

czas trwania: 8 godzin

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Zasady higieny pracy w zawodzie stylistki
Przeciwwskazania do wykonania stylizacjichoroby paznokci (zarys)
Omówienie procesu sterylizacji i dezynfekcji w
gabinecie
Przedstawienie produktów oraz sprzętu do
stylizacji paznokci
Przygotowanie stanowiska pracy
Dopasowanie odpowiedniego tipsa do
naturalnego paznokci
Przygotowanie tipsa oraz naturalnego
paznokcia do systemu żelowego
Prawidłowa budowa, utworzenie krzywej „C”
systemem żelowym
Techniki piłowania, nadawanie odpowiedniego
kształtu: szpic, migdał, kwadrat, zaokrąglony
kwadrat, balerina (do wyboru)
Aplikacja żelu clear, kamuflaż, kolor
Łączenie techniki żelowej z hybrydą oraz
monofazą
Omówienie najczęstszych błędów w pracy
stylistów
Skrócenie czasu pracy - wskazówki
Wykonanie stylizacji przedłużania paznokci na
tipsie

część praktyczna

cena szkolenia: 400zł

(6 godzin)

Przedłużanie paznokci na tipsie - ćwiczenia
praktyczne (na fantomie, modelce)

STYLIZACJA I
PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI
AKRYLOŻELEM
To unikalna nowoczesna metoda
przedłużania i modelowania
paznokci masą będącą
połączeniem akrylu z żelem.
Masa nakładana szpatułką na
płytkę paznokcia jest modelowana
za pomocą pędzelka z
naturalnego włosia zamoczonego
w Clenerze do żelu. Po uzyskaniu
pożądanego kształtu paznokcie
utwardza się w lampie UV.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
znających podstawy z zakresu
stylizacji paznokci.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Zasady higieny pracy w zawodzie stylistki
Przeciwskazania do wykonania stylizacjichoroby paznokci (zarys)
Omówienie procesu sterylizacji i dezynfekcji w
gabinecie
Omówienie preparatów oraz narzędzi
wykorzystywanych do pracy Akrylożelem
Zasady pracy Akrylożelem
Przygotowanie stanowiska pracy
Prawidłowa technika pracy pilnikiem i blokiem
Prawidłowe podkładanie i podcinanie
szablonów
Dopasowanie formy do problematycznych
paznokci
Modelowanie szkieletu aktylożelem w kształcę
kwadratu, szpica i migdała
Prawidłowa budowa, utworzenie krzywej „C”
akrylożelem
Prawidłowa aplikacja koloru
Omówienie najczęstszych błędów w pracy
stylistów
Skrócenie czasu pracy- wskazówki

część praktyczna

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 400zł

(6 godzin)

Przedłużanie paznokci na szablonie ćwiczenia praktyczne

KOREKTA, ODNOWA I
UZUPEŁNIANIE PAZNOKCI

Zabieg polega na uzupełnieniu
nieestetycznego odrostu, korekcie
i pielęgncji paznokci.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do wszystkich
osób chcących zajmować się
stylizacją paznokci.
Wymagany ukończony kurs
żelowania naturalnej płytki
paznokcia.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Charakterystyka korekty, uzupełniania i
odnowy
Prawidłowa budowa paznokci żelowanych i
przedłużanych
Usprawnienie techniki budowania,
tworzenie krzywej C
Różnica pomiędzy korektą, uzupełnieniem i
odnową
Ekspresowa odnowa , nowe techniki z
zastosowaniem frezarki
Korygowanie błędów, udoskonalanie
umiejętności
Nauka poprawnego piłowania oraz
nadawania kształtu
Przeciwwskazania
Praca z pilnikiem i frezarką
Techniki pielęgnacji wewnętrznej strony
płytki paznokcia z zastosowaniem
odpowiednich frezów

część praktyczna

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 400zł

(6 godzin)

Wykonanie zabiegu na modelce

PERFEKCYJNY
FRENCH

Zabieg polega na wykonaniu
zabiegu perfekcyjnego frenchu.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

DLA KOGO?
Kurs skierowany do wszystkich
osób chcących zajmować się stylizacją
paznokci i chcących zdobyć
umiejętności z wykonywania
eleganckiej stylizacjia paznokci french.
Wymagany ukończony kurs
żelowania naturalnej płytki
paznokcia lub znajomość pracy z
akrylożelem.

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 400zł

Omówienie procedur dezynfekcji i
sterylizacji
Budowa naturalnych paznokci
Budowa przedłużonych paznokci
Prawidłowe przygotowanie paznokcia do
stylizacji żelowej
Przedstawienie produktów
Dobór odpowiednich pędzli do stylizacji
french
French tworzony z zastosowaniem żelu
clear
Wydłużenie łożyska za pomocą żelu
kamuflującego
Techniki wykonania stylizacji french
Tworzenie ostrej linii uśmiechu
Stosowanie pędzli oraz stylografu w
stylizacji french
French tradycyjny
French ombre
French brokatowy
French 3D

część praktyczna
(6 godzin)

Wykonanie zabiegu na modelce

PERFEKCYJNY
MIGDAŁ I OWAL

Perfekcyjny migdał i owal to
najczęściej wybierane kształty
paznokci wśród klientek. Na
szkoleniu zdobędziesz umiejętności i
wiedzę jak perfekcyjnie wykonać
paznokcie w kształcie migdała i
owalu.

DLA KOGO?
Szkolenie to przeznaczone jest dla
osób, które pracują już metodą
żelową, ale nie są do końca
zadowolone z efektów swojej pracy
i chciałyby doskonalić swoje
umiejętności w stylizacji paznokci.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Budowa paznokci przedłużonych: owalnych
i w kształcie migdałka
Choroby paznokci (przypomnienie)
Teoria przedłużania paznokci żelem na
formie lub tipsie
Przygotowanie naturalnej płytki
Praca frezarką
Poprawne podkładanie i przycinanie
szablonu
Charakterystyka kształtów paznokci,
omówienie zasad budowanie paznokci w
kształcie migdała i owalu
Prawidłowa technika piłowania, aby
uzyskać kształt migdałka i owalu
Aplikacja koloru pod skórki
Najczęstsze błędy popełniane przez
Stylistów
Podkładanie szablonów przy tzw trudnych/
problematycznych paznokciach

część praktyczna
(6 godzin)

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 400zł

Wykonanie zabiegu na modelce

KWADRAT
SALONOWY

Na szkoleniu nauczymy Cię jak
poprawnie podkładać szablon pod ten
kształt, jak budować a następnie jak
opiłować paznokieć w kształt kwadratu
salonowego.
Dowiesz się jakich błędów unikać,
jakie kroki powinnaś wykonać oraz
jak przyspieszyć tempo pracy.

DLA KOGO?
Szkolenie to przeznaczone jest
dla osób, które pracują już metodą
żelową i chciałyby nauczyć się
perfekcyjnie wykonywać paznokcie
w kształcie kwadratu.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Budowa paznokci przedłużonych w
kształcie kwadratu
Choroby paznokci (przypomnienie)
Teoria przedłużania paznokci żelem na
formie lub tipsie
Przygotowanie naturalnej płytki
Praca frezarką
Poprawne podkładanie, przycinanie
szablonu
Charakterystyka kształtów paznokci,
omówienie zasad budowanie paznokci w
kształcie kwadratu
Prawidłowa technika piłowania, aby
uzyskać kształt kwadratu
Aplikacja koloru pod skórki
Najczęstsze błędy popełniane przez
Stylistów
Podkładanie szablonów przy tzw
trudnych/ problematycznych
paznokciach
część praktyczna

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 400zł

(6 godzin)

Wykonanie zabiegu na modelce

ZDOBNICTWO PAZNOKCI
I STOPNIA

Zdobnictwo to kurs w trakcie którego
dochodzi do przełamania barier w
zakresie braku pomysłów i
kreatywności. Pod pędzlami powstają
piękne i barwne wzory, postacie z bajek,
kolorowe kwiaty, efekty paznokci
przestrzennych. Wzory są piękne i
niepowtarzalne bo pędzle prowadzone
są wyobraźnią naszego umysłu który
budzi w nas kreatywność i stajemy
się artystkami.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do wszystkich
osób chcących zajmować się stylizacją
paznokci.
Kurs od podstaw. Mile widziane
zdolności manualne i poczucie
estetyki.

czas trwania: 6 - 7 godzin
cena szkolenia: 400zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1,5 godziny)

Omówienie rodzajów zdobień
Techniki wykonywania różnych zdobień

część praktyczna
(4,5 godziny)

Ombre poziome i pionowe
Efekt syrenki w różnych odsłonach
Sugar effect
Metal manix w różnych odsłonach
Salonowe zdobienia za pomocą hybrydy
Folia transferowa
Brokatowe zdobienia
French w różnych odsłonach
Łączenie efektu 3d z sugar effect
Sweterkowe zdobienia
Ornamenty 3d z efektem chromu
Wtapianie gotowych ozdób

ZABIEGI SPA
NA DŁONIE

Zabiegi SPA na dłonie to kurs
zawierający zabieg pielęgnacyjny,
dogłębnie odżywiający, nawilżający i
wygładzający. Kurs obejmuje
dodatkowo masaż dłoni oraz kultowy
już zabieg parafinowania dłoni.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do wszystkich
osób chcących zajmować się stylizacją
paznokci.
Kurs od podstaw. Mile widziane
zdolności manualne i poczucie
estetyki.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Procedury z zakresu higieny w gabinetach
dłoni i stóp
Metody i środki oraz ogólne zasady
dezynfekcji i sterylizacji narzędzi pracy
Fizjologia dłoni i skóry dłoni
Ogólne zalecenia w przypadku istniejących
schorzeń
Pielęgnacja kończyn górnych
Wskazania i przeciwskazania do zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Zabiegi SPA na dłonie - opis wykonania
zabiegu
Masaż dłoni - opis wykonania zabiegu
Zabieg parafinowania dłoni - opis
wykonania zabiegu

część praktyczna
(5-6 godzin)

Wykonanie zabiegu na modelkach

czas trwania: 7 - 8 godzin
cena szkolenia: 600zł

Iwona Kozak

TRENER Z ZAKRESU PODOLOGII
ORAZ STYLIZACJI PAZNOKCI

Magdalena Niżyńska
Doświadczony podolog i szkoleniowiec, doskanałe umiejętności
pedagogiczne oraz specjalistyczna wiedza czynią ją cenionego i
poszukiwanego szkoleniowca.
Ciągłe doskonalenie się w nowych technikach zabiegówych i
doświadczenie w pracy stylistyi podologa są niezastąpiona rekomendacją
trenerską.
Certyfikowany szkoleniowiec firmy Podopharm.

