KURSY PMU

Zapisy trwają!
Zajęcia prowadzi

Monika Kulesza Justyna
Drążek

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

Spełnij swoje marzenia!

OFERTA Z MAKIJAŻU
PERMANENTNEGO
METODY MASZYNOWE
1. BRWI
2. USTA
3. KRESKI
METODY MANUALNE
4. BRWI
USUWANIE MAKIJAŻU PERMANENTNEGO
MIKROPIGMENTACJA MEDYCZNA
PIGMENTOLOGIA I KOLORYMETRIA W PMU
WARSZTATY- UDOSKONALENIE TWOICH UMIEJĘTNOŚCI

Iwona Kozak

OFERTA Z MAKIJAŻU
PERMANENTNEGO
METODY MASZYNOWE BRWI
1. PERFEKCYJNY RYSUNEK "ARCHITEKTURA BRWI"
2. WPROWADZENIE DO MAKIJAŻU PERMANENTNEGO
3. BRWI OMBRE BROWS
4. BRWI POWDER EFFECT
5. BRWI METODĄ CIENIA
6. BRWI METODA WŁOS PO WŁOSIE
7. BRWI METODA HAIR STROKE 3D

Iwona Kozak

PERFEKCYJNY RYSUNEK
"ARCHITEKTURA BRWI"
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH TECHNIKI WYZNACZANIA

Indywidualne
szkolenie PERFEKCYJNY RYSUNEK
BRWI to intensywny kurs rysunku
wstepnego do makijażu
permanentnego brwi, podczas
którego opanujesz techniki
projektowania kształtu
oraz wykonywania rysunku krok
po kroku. Co bardzo ważne
wykorzystasz 100% czasu, ponieważ
trenerka poświęci cały dzień
wyłącznie Tobie – w przeciwieństwie
do kursów w dużych
grupowych! Przydatna
teoria uwzględnia zagadnienia
dotyczące anatomii twarzy,
geometrii i trójpodziału brwi,
kolorystyki oraz znieczulenia.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 200zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Kształty twarzy i brwi
Rodzaje kształtu twarzy
Rodzaje kształtu brwi
Dobór kształtu brwi do twarzy
Kształt brwi - zasady budowania
Rysunek brwi
Rysunek brwi na skórce

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelce

WPROWADZENIE DO
MAKIJAŻU
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Makijaż permanentny to
specjalistyczny zabieg
kosmetyczny, polegający na
trwałym podkreśleniu ust, oczu i
brwi. Profesjonalny makijaż
permanentny nie tylko podkreśla
walory kobiecej urody, ale także
doskonale maskuje
niedoskonałości, m.in. tuszując
defekty skóry, takie jak blizny,
przebarwienia, czy plamy
pigmentacyjne. Co bardzo
ważne makijaż trwały pomaga
pozwala odzyskać pewność siebie
i naturalny wygląd osobom, które z
przyczyn zdrowotnych utraciły
włoski brwi lub rzęs.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 dni
cena szkolenia: 1 200zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Zarys historyczny
Co to jest mikropigmentacja skóry?
Możliwości medycznego wykożystania
mikropigmentacji
Budowa skóry
Pigmenty
Proces wybarwiania pigmentu
Dobór pigmentu
Asertywność w gabinecie
Przygotowanie klienta do zabiegu
Akcesoria do zabiegu
Błędy w mikropigmentacjach
Podstawy prawne wykonania zabiegu bezpieczeństwo prawne i
ubezpieczeniowe w gabinecie
kosmetycznym
Po zabiegu mikropigmentacji
Możliwe powikłania po zabiegu
Kiedy odmawiamy zabiegu
Rodzaje mikropigmentacji
Urządzenia
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach

BRWI METODĄ
OMBRE BROWS
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

TRÓJKOLOROWY EFEKT
NATURALNEGO PIĘKNA .
Makijaż permanentny brwi metodą
ombre pozwala uzyskać
niejednolite brwi, które zachwycają
idealnym kształtem. Zabieg łączy
w sobie elegancki efekt metody
cienia oraz naturalne przejście
jednego koloru w drugi...
Brwi ombre to innowacyjna
technika makijażu permanentnego
wywodząca się z cieniowania.
Dzięki tej metodzie uzyskujemy
podstawę modelującą brwi oraz
efekt roztarcia nad nią.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 000zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta
zabiegu, karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji brwi
Przygotowanie klientów oraz
stanowiska do zabiegu
Prawidłowy rysunek
-ysowania konturu brwi oraz ich
wypełniania gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy brwi do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach

BRWI METODĄ
OMBRE BROWS
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

TRÓJKOLOROWY EFEKT
NATURALNEGO PIĘKNA .Makijaż
permanentny brwi metodą
ombre pozwala uzyskać
niejednolite brwi, które zachwycają
idealnym kształtem. Zabieg łączy
w sobie elegancki efekt metody
cienia oraz naturalne przejście
jednego koloru w drugi...
Brwi ombre to innowacyjna
technika makijażu permanentnego
wywodząca się z cieniowania.
Dzięki tej metodzie uzyskujemy
podstawę modelującą brwi oraz
efekt roztarcia nad nią.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta
zabiegu, karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji brwi
Przygotowanie klientów oraz
stanowiska do zabiegu
Prawidłowy rysunek
Rysowania konturu brwi oraz ich
wypełniania gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy brwi do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelce

BRWI METODĄ
POWDER EFECT
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Metoda Powder Effect – Idealna
na osób, które chcą uzyskać
naturalny efekt zaznaczenia linii
brwi. Cieniowanie sprawia, że
pigment delikatnie wtapia się
między naturalne włoski dając
wrażenie przyciemnienia i
podkreślenia naturalnego piękna.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 000zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta
zabiegu, karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji brwi
Przygotowanie klientów oraz
stanowiska do zabiegu
Prawidłowy rysunek
Rysowanie konturu brwi oraz ich
wypełniania gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy brwi do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach

BRWI METODĄ
POWDER EFFECT
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Metoda Powder Effect – Idealna
na osób, które chcą uzyskać
naturalny efekt zaznaczenia linii
brwi. Cieniowanie sprawia, że
pigment delikatnie wtapia się
między naturalne włoski dając
wrażenie przyciemnienia i
podkreślenia naturalnego piękna.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta
zabiegu, karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji brwi
Przygotowanie klientów oraz
stanowiska do zabiegu
Prawidłowy rysunek
Rysowanie konturu brwi oraz ich
wypełniania gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy brwi do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelce

BRWI METODĄ
CIENIA
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Jedną z najpopularniejszych
metod wykonywania makijażu
permanentnego brwi jest metoda
cienia, zwana również metodą
kompaktu. Metoda ta, stosowana z
powodzeniem od wielu lat, jest
wciąż najczęściej wybieraną przez
klientki metodą wykonania
makijażu permanentnego brwi.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 000zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji brwi
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
Rysowanie konturu brwi oraz ich
wypełniania gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy brwi do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach

BRWI METODĄ
CIENIA
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Jedną z najpopularniejszych
metod wykonywania makijażu
permanentnego brwi jest metoda
cienia, zwana również metodą
kompaktu. Metoda ta, stosowana z
powodzeniem od wielu lat, jest
wciąż najczęściej wybieraną przez
klientki metodą wykonania
makijażu permanentnego brwi.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta
zabiegu, karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji brwi
Przygotowanie klientów oraz
stanowiska do zabiegu
Prawidłowy rysunek
Rysowanie konturu brwi oraz ich
wypełniania gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy brwi do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelce

BRWI METODĄ
WŁOS PO WŁOSIE
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Metoda włosa – maszynowa
metoda makijażu permanentnego
brwi wykonywana za pomocą
urządzenia i rączki z jednorazową
igłą. Makijaż wykonywany tą
metodą wygląda naturalnie
bowiem kształt brwi uzyskujemy
poprzez tworzenie na całej
szerokości pojedynczych włosków.
Jest to technicznie najtrudniejsza
metoda wykonania makijażu. Cały
jej kunszt polega na odpowiednim
ułożeniu włosków tak by nie
krzyżowały się one z naturalnym
włosem rosnącym w skórze.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 000zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta
zabiegu, karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji brwi
Przygotowanie klientów oraz
stanowiska do zabiegu
Prawidłowy rysunek
Rysowanie konturu brwi oraz ich
wypełniania gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy brwi do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach

BRWI METODĄ
WŁOS PO WŁOSIE
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Metoda włosa – maszynowa
metoda makijażu permanentnego
brwi wykonywana za pomocą
urządzenia i rączki z jednorazową
igłą. Makijaż wykonywany tą
metodą wygląda naturalnie
bowiem kształt brwi uzyskujemy
poprzez tworzenie na całej
szerokości pojedynczych włosków.
Jest to technicznie najtrudniejsza
metoda wykonania makijażu. Cały
jej kunszt polega na odpowiednim
ułożeniu włosków tak by nie
krzyżowały się one z naturalnym
włosem rosnącym w skórze.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta
zabiegu, karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji brwi
Przygotowanie klientów oraz
stanowiska do zabiegu
Prawidłowy rysunek
Rysowanie konturu brwi oraz ich
wypełniania gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy brwi do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelce

BRWI METODĄ
3D-HAIR STROKE
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Hair Stroke - metoda włos po
włosie imitująca naturalny łuk
brwiowy.Metoda doskonale
sprawdza się w pełnej stylizacji jak i
przy okazji rekonstrukcji w
wypadku widocznych ubytkó w
brwiach

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 000zł

Iwona Kozak
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Praca na skórkach

BRWI METODĄ
3D-HAIR STROKE
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Hair Stroke - metoda włos po
włosie imitująca naturalny łuk
brwiowy.Metoda doskonale
sprawdza się w pełnej stylizacji jak i
przy okazji rekonstrukcji w
wypadku widocznych ubytkó w
brwiach
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Praca na skórkach
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OFERTA Z MAKIJAŻU
PERMANENTNEGO

METODY MASZYNOWE UST
1. RYSUNEK WSTĘPNY- PERFEKCYJNE USTA
2. USTA BASIC
3. USTA BEZKONTUROWE BABY DOLL
4. USTA SUGAR LIP GLOSS
5. USTA EFEKT SZKMINKI
6. USTA LILY-LIPS
7. USTA POWDER EFECT
8. USTA 3D- EFEKT OMBRE

PERFEKCYJNY
RYSUNEK UST
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Indywidualne
szkolenie PERFEKCYJNY RYSUNEK
UST to indywidualny kurs makijażu
permanentnego w wersji krok
po kroku. W asyście doświadczonej
trenerki wykonasz serię projektów
wstępnych, a następnie wiele
rysunków ust na modelkach.
W przeciwieństwie do grupowych
kursów makijażu permanentnego
wykorzystasz 100% czasu,
ponieważ trenerka poświęci Ci cały
dzień.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 200zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Kształt twarzy i ust
Rodzaje kształtu twarzy
Rodzaje kształtu ust
Dobór kształtu ust do twarzy
Podstawy prawne wykonania zabiegu bezpieczeństwo prawne i
ubezpieczeniowe w gabinecie
kosmetycznym

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Rysunek ust kształt ust - zasady
budowania
Rysunek ust
Analiza oczekiwań klientki
Dobór kształtu usto
Znaczenie punktów | linii ust
Rysunek ust na modelce

USTA BASIC
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Sam kontur ust to optymalne
rozwiązanie dla kobiet
posiadających duże usta ze słabo
zaznaczoną granicą czerwieni
wargowej. Najlepsze efekty da
kolor zbliżony do koloru ust,
w sposób naturalny zastąpi braki
lub ubytki w konturze.Da to efekt
pięknie zarysowanych ust
i podkreśli ich naturalną wielkość.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji ust
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
-ysowania konturu ust oraz ich
wypełniania gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy ust do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelkach

USTA BEZKONTUROWE
BABY DOLL
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Samo wypełnienie ust
to optymalne rozwiązanie dla
kobiet posiadających duże usta
ze słabo zaznaczoną granicą
czerwieni wargowej. Najlepsze
efekty da kolor zbliżony do koloru
ust, w sposób naturalny zastąpi
braki lub ubytki w konturze.Da
to efekt pięknie zarysowanych ust
i podkreśli ich naturalną wielkość.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji ust
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
rysowania ust oraz ich wypełniania
gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy ust do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelkach

USTA SUGAR
LIP GLOSS
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Lip Light czyli rozświetlenie ust jest
zabiegiem dodatkowym,
wykonywanym po zewnętrznej
stronie konturu ust, zarówno poza
ich górną jak i dolną częścią.
Metoda ta optycznie „wyczyści”
i uwidoczni zarysowany kontur ust.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji ust
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
rysowania ust oraz ich wypełniania
gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy ust do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelkach

USTA
EFEKT SZMINKI
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Kontur z wypełnieniem polega
na obrysie konturu czerwieni
wargowej, a następnie
zapigmentowaniu całej jej
powierzchni jednym kolorem. Jest
wybierany przez kobiety, które
chcą uniknąć ciągłego nakładania
pomadki i cieszyć się intensywnym
kolorem na bardzo długo.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji ust
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
rysowania ust oraz ich wypełniania
gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy ust do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelkach

USTA LILY-LIPS
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Kontur z wypełnieniem polega
na obrysie konturu czerwieni
wargowej, a następnie
zapigmentowaniu całej jej
powierzchni jednym kolorem. Jest
wybierany przez kobiety, które
chcą uniknąć ciągłego nakładania
pomadki i cieszyć się intensywnym
kolorem na bardzo długo.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji ust
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
rysowania ust oraz ich wypełniania
gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy ust do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelkach

USTA
POWDER EFECT
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Usta pudrowe to delikatne
podkreślenie urody. Po zabiegu
i wygojeniu usta są matowe, nie
odbijają światła, nie rzucają się
w oczy. To świetne rozwiązanie dla
kobiet, których codzienny makijaż
wymaga dyskrecji oraz perfekcji.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji ust
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
rysowania ust oraz ich wypełniania
gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy ust do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelkach

USTA 3D
EFEKT OMBRE
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Makijaż permanentny ust 3D,
to najnowszy rodzaj
pigmentacji. Technika ust 3D ma
za zadanie optyczne uwypuklenie
ust, nadanie im objętości i dać
wrażenie większych, pełniejszych.
Trójwymiarowy efekt daje
wykorzystanie światłocienia
oraz często łączenia kolorów przy
tej metodzie. Każda z nich polega
praktycznie na tym samym czyli
pigmentacji konturu
oraz wypełnieniu ust z tym, że nie
jedynym kolorem, a kilkoma.
Naprzemienne stosowanie
pigmentów daje efekt
trójwymiarowości co dodatkowo
podkreślamy dokolorowaniem
środka ust na jasno.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji ust
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
rysowania ust oraz ich wypełniania
gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy,
praca dwoma kolorami
Dobierania kształtu i barwy ust do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelkach

OFERTA Z MAKIJAŻU
PERMANENTNEGO
METODY MASZYNOWE KRESKI
1. EYE LINER
2. SOFT LINER
3. BUTTERFLY

Iwona Kozak

KRESKA
EYE LINER
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Kreska dekoracyjna tzw. eyeliner jest
najbardziej wyrazistą formą
makijażu permanentnego oczu.
Zapewnia kobiecie efektowne
i zmysłowe spojrzenie. Kreska jest
gruba i wykracza poza zewnętrzny
kącik oka. Niekiedy może być lekko
wywinięta ku górze. Kreska
dekoracyjna wykonywana jest w celu
korekty kształtu oka
oraz podkreślenia jego oprawy.
Zabieg wykonuje się na zamkniętej
powiece dobierając jej kształt
do indywidualnych preferencji
klientki.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji kreska
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
rysowania kreski oraz ich wypełniania
gradientem
Dobór pigmentów
Dobierania kształtu i barwy kreski do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak

(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelkach

KRESKA
SOFT LINER
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Kreska średnia zapewnia zmysłowy
i kobiecy wygląd. Świetnie zastępuje
codzienny makijaż oczu. Sprawia,
że oczy prezentują się w sposób
elegancki, ale nie następuje efekt
przerysowania. To zdecydowanie
najczęściej stosowany wariant
mikropigmentacji oczu. Kreska
średnia wykonywana jest w linii rzęs
oraz tuż nad nią, jednakże końcowy
efekt jest lekki. Na skutek zabiegu
rzęsy wydają się być bardziej gęste, a
oczy większe.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji kreska
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
rysowania kreski oraz ich wypełniania
gradientem
Dobór pigmentów
Dobierania kształtu i barwy kreski do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak

(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelkach

BUTTERFLY
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Metoda Butterfly daje efekt
delikatnej mgiełki koloru z
jaśniejszą nasadą kreski i łagodnie
rozproszonym pigmentem.
Pigment ma jaśniejszą barwę we
wewnętrznym kąciku oka i
stopniowo ciemnieje zbliżając się
ku część zewnętrznej.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
znających już podstawy
mikropigmentacji. Odbyły
szkolenie z wprowadzenia do
mikropigmentacji i ukończyły
szkolenie z
makijażu permanentnego zwykłej
kreski.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji kreska
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
rysowania kreski oraz ich wypełniania
gradientem
Dobór pigmentów
Dobierania kształtu i barwy kreski do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak

(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelkach

OFERTA Z MAKIJAŻU
PERMANENTNEGO
METODY MANUALNE BRWI
1. WPROWADZENIE DO MICROBLANDINGU
2. MICROBLANDING
3. SHAIDING -MANUALNY CIEŃ
4. COMBO - METODA MIESZANA

Iwona Kozak

WPROWADZENIE DO
MICROBLANDINGU
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Metoda microbladingPozwala na
uzyskanie bardzo naturalnego
rysunku włosa, który jest grubszy u
nasady, a zwęża sie ku końcowi.
Włos może mieć rożne ułożenie,
grubość oraz długość. Zabieg jest
szybki oraz bardzo komfortowy dla
klientki, a efekt utrzymuje się przez
około 12-18 miesięcy. Jest to świetna
technika dla klientek pragnących
zagęścić oraz podkreślić naturalny
łuk brwiowy

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 200zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji brwii metodą
manualną
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
Rysowania kreski oraz ich wypełniania
gradientem
Dobór pigmentów
Dobierania kształtu i barwy brwi do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach

MICROBLANDING
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Metoda microbladingPozwala na
uzyskanie bardzo naturalnego
rysunku włosa, który jest grubszy u
nasady, a zwęża sie ku końcowi.
Włos może mieć rożne ułożenie,
grubość oraz długość. Zabieg jest
szybki oraz bardzo komfortowy dla
klientki, a efekt utrzymuje się przez
około 12-18 miesięcy. Jest to świetna
technika dla klientek pragnących
zagęścić oraz podkreślić naturalny
łuk brwiowy

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji brwii metodą
manualną
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
Rysowania kreski oraz ich wypełniania
gradientem
Dobór pigmentów
Dobierania kształtu i barwy brwi do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
praca na modelkach

SHANDING
MANUALNY CIEŃ
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Metoda manualnego cienia.Pozwala
uzyskać efekt delikatnego cienia na
brwi typu ombre. Jest idealna dla
klientek lubiących brwi podkreślone
makijażem. Imituje puder/cień na
łuku brwiowym. Dolna linia brwi jest
wypigmentowana bardziej
intensywnie, natomiast na górnej
linii brwi oraz na nasadzie
uzyskujemy efekt rozproszenia

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji brwii metodą
manualną
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
Rysowania kreski oraz ich wypełniania
gradientem
Dobór pigmentów
Dobierania kształtu i barwy brwi do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
praca na modelkach

COMBO
METODA MIESZANA
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Metoda mieszana (combo)Stanowi
połączenie dwóch powyższych
technik. Klientka ma wytatuowaną
zarówno imitację włosa metodą
microblading, jak i cień metodą
manualnego cieniowania (manual
shading). Jest to doskonała opcja dla
Pań posiadających bardzo mało
naturalnych włosów. Łuk brwiowy
jest podkreślony, a dzięki imitacjom
włosa wygląda trójwymiarowo

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji brwii metodą
manualną
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
Rysowania kreski oraz ich wypełniania
gradientem
Dobór pigmentów
Dobierania kształtu i barwy brwi do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
praca na modelkach

COMBO
METODA MIESZANA
RYSUNEK PRACA NA SKÓRKACH I MODELKACH TECHNIKI PIGMENTACJI

Metoda mieszana (combo)Stanowi
połączenie dwóch powyższych
technik. Klientka ma wytatuowaną
zarówno imitację włosa metodą
microblading, jak i cień metodą
manualnego cieniowania (manual
shading). Jest to doskonała opcja dla
Pań posiadających bardzo mało
naturalnych włosów. Łuk brwiowy
jest podkreślony, a dzięki imitacjom
włosa wygląda trójwymiarowo

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Wizaż w makijażu permanentnym
Dokumentacja pisemna (karta zabiegu,
karta zdrowia)
Dokumentacja fotograficzna
Zasady aseptyki i higieny
Cel zabiegu i uzyskiwany efekt
Ocena oczekiwań klientów
Przeciwwskazania do zabiegu
mikropigmentacji brwii metodą
manualną
Przygotowanie klientów oraz stanowiska
do zabiegu
Prawidłowy rysunek
Rysowania kreski oraz ich wypełniania
gradientem
Dobór pigmentów
Dobierania kształtu i barwy brwi do
indywidualnego typu urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy
kursantki
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
praca na modelkach

OFERTA Z MAKIJAŻU
PERMANENTNEGO
USUWANIE MAKIJAŻU PERMANENTNEGO
1. PMU REMOVER
2. LASER PIKOSEKUNDOWY

Iwona Kozak

PMU REMOVER
PREPARAT USUWANIE PRACA NA MODELKACH

Najbezpieczniejszy preparat do
usuwania makijażu permanentnego,
który zrewolucjonizował rynek PMU.
Teraz bez kłopotu rozjaśnisz makijaż
permanentny w każdym miejscu, w
każdej barwie. Nie działa selektywnie
na tony – rozjaśnia tusze
równomiernie.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)
Skład i przeznaczenie preparatu
Wskazania i przeciwwskazania do
stosowania
Omówienie techniki pracy
Formularze dla Klientek
Pelęgnacja po zabiegu

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak

Praca na skórkach

praca na modelkach

LASER
PIKOSEKUNDOWY
LASER PRACA NA MODELKACH

Działanie lasera do usuwania
tatuażu czy makijażu
permanentnego polega na rozbijaniu
cząsteczek barwnika na mniejsze
cząsteczki, w wyniku czego barwnik
stopniowo jest eliminowany ze skóry
przez naturalne zdolności
regeneracyjne organizmu i w efekcie
jaśnieje.Laser pikosekundowy to
laser, którego impuls (czas działania
wiązki laserowej na skórę) jest
bardzo krótki i trwa zaledwie kilka
nano sekund (1 nanosekunda jest
milion razy krótsza od 1 sekundy).
Dzięki tak krótkiemu impulsowi
można zastosować wysoką moc
i przy odpowiednio wykonanym
zabiegu skóra nie ulega poparzeniu

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 1 200zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Budowa, działanie oraz zastosowanie
urządzenia typu Q-SWITCHOmówienie każdej z funkcji lasera oraz
doboru filtrów stosowanych
podczaszabiegów-wywiad z pacjentem i
formularz świadomej zgody na zabiegwskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegów-pielęgnacja
przed i pozabiegowa skóry-prawidłowe
przeprowadzenie konsultacji z
pacjentem-objawy uboczne i
powikłania po laseroterapii-techniki i
paramatery wykorzystywane podczas
zabiegu usuwania
makijażupermanentnego brwi, ustprocedury zabiegoweczęść
praktyczna(6-7h):-przygotowanie
stanowiska pracy-przeprowadzenie
konsultacji z klientem-przygotowanie
obszaru do zabiegu-wykonanie zabiegu
na modelkach (usuwanie makijażu
permanentnego brwi,ust)
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
praca na modelkach

OFERTA Z MAKIJAŻU
PERMANENTNEGO
MIKROPIGMENTACJA MEDYCZNA
1. ODTWARZANIE OTOCZKI BRODAWKI SUTKOWEJ
2. MIKROPIGMENTACJA SKÓRY GŁOWY

Iwona Kozak

ODTWARZANIE
OTOCZKI BRODAWKI
SUTKOWEJ
TEORIA PRACA NA SKÓRKACH

Zabieg rekonstrukcji – odtworzenia
otoczki brodawki jest mylnie
nazywany tatuażem. Zabieg polega
na śródskórnym podaniu
specjalistyczną igłą z prędkością
około 100-120 uderzeń na sekundę
pigmentu o odpowiednio dobranej
kolorystyce. Zabieg najczęściej nie
wymaga znieczulenia miejscowego.
Pacjentki po rekonstrukcji piersi
mają zmniejszone odczucie
pigmentowanych okolic.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 2000zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Podstawowe wiadomości o topografii
ciała, anatomiczne właściwości skóry,
anomalia i przeciwwskazania do zabiegu
Teoria mechanicznego nakłuwania
(maszynka rotacyjna)podstawowe błędy
prowadzące do uszkodzeń skóry i
sposoby rozpoznawania, zapobieganie
Ogólne zasady prawidłowego procesu
gojenia brwiśrodki medyczne i
kosmetyczne, zasady użycia do gojenia
Podstawowe zasady postępowania z
materiałami skażonymi biologicznie
Zasady ograniczonego zaufania,
zabezpieczenia prawne, skala zagrożenia
infekcji wirusami, bakteriami, grzybami,
drobnoustrojami, pasożytami
świadomość zagrożenia i właściwa
organizacja jako filary zaufania i
profesjonalizmu
Przygotowanie skóry do zabiegu, zasady
higieny na stanowisku, preparaty do
dezynfekcji
Przygotowanie stanowiska pracy
(oświetlenie, fotel, akcesoria) zasady
eksploatacji maszynki rotacyjnej
Prawidłowe warunki pracy układu
zasilającego
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Iwona Kozak

Praca na skórkach

ODTWARZANIE
OTOCZKI BRODAWKI
SUTKOWEJ
PRACA NA MODELKACH

Zabieg rekonstrukcji – odtworzenia
otoczki brodawki jest mylnie
nazywany tatuażem. Zabieg polega
na śródskórnym podaniu
specjalistyczną igłą z prędkością
około 100-120 uderzeń na sekundę
pigmentu o odpowiednio dobranej
kolorystyce. Zabieg najczęściej nie
wymaga znieczulenia miejscowego.
Pacjentki po rekonstrukcji piersi
mają zmniejszone odczucie
pigmentowanych okolic.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 2000zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Podstawowe wiadomości o topografii
ciała, anatomiczne właściwości skóry,
anomalia i przeciwwskazania do zabiegu
Teoria mechanicznego nakłuwania
(maszynka rotacyjna)podstawowe błędy
prowadzące do uszkodzeń skóry i
sposoby rozpoznawania, zapobiegania
Ogólne zasady prawidłowego procesu
gojenia brwi, środki medyczne i
kosmetyczne, zasady użycia do gojenia
Podstawowe zasady postępowania z
materiałami skażonymi biologicznie
Zasady ograniczonego zaufania,
zabezpieczenia prawne, skala zagrożenia
infekcji wirusami, bakteriami, grzybami,
drobnoustrojami, pasożytami
świadomość zagrożenia i właściwa
organizacja jako filary zaufania i
profesjonalizmu
Przygotowanie skóry do zabiegu, zasady
higieny na stanowisku, preparaty do
dezynfekcji
Przygotowanie stanowiska pracy
(oświetlenie, fotel, akcesoria)zasady
eksploatacji maszynki rotacyjnej
Prawidłowe warunki pracy układu
zasilającego
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Praca na skórkach
Praca na modelkach

MIKROPIGMENTACJA
SKÓRY GŁOWY
PRACA NA MODELKACH

Tatuaż na włosy, mikropigmentacja
skóry głowy, to medyczny,
niechirurgiczny, kosmetyczny tatuaż,
który daje złudzenie fryzury o bliskiej
fryzurze na łysej głowie lub zwiększa
gęstość przerzedzonej linii włosów.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego.

czas trwania: 2 dni
cena szkolenia: 5 000zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Podstawowe wiadomości o topografii
ciała,anatomiczne właściwości skóry,
anomalia i przeciwwskazania do zabiegu
Teoria mechanicznego nakłuwania
(maszynka rotacyjna)podstawowe błędy
prowadzące do uszkodzeń skóry i
sposoby rozpoznawania, zapobiegani
Oogólne zasady prawidłowego procesu
gojenia głowy medyczne i kosmetyczne,
zasady użycia do gojenia
Podstawowe zasady postępowania z
materiałami skażonymi biologicznie
Zasady ograniczonego zaufania,
zabezpieczenia prawneskala zagrożenia
infekcji wirusami, bakteriami, grzybami,
drobnoustrojami, pasożytami
świadomość zagrożenia i właściwa
organizacja jako filary zaufania i
profesjonalizmu
Przygotowanie skóry do zabieguzasady
higieny na stanowisku, preparaty do
dezynfekcji
Przygotowanie stanowiska pracy
(oświetlenie, fotel, akcesoria)zasady
eksploatacji maszynki rotacyjnej
Prawidłowe warunki pracy układu
zasilającego
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Iwona Kozak

Praca na skórkach
Praca na modelkach

OFERTA Z MAKIJAŻU
PERMANENTNEGO
PIGMENTOLOGIA I KOLORYMETRIA W PMU

Iwona Kozak

PIGMENTOLOGIA I
KOLORYMETRIA
LASER PRACA NA MODELKACH

Spośród wszystkich środków
używanych w makijażu
permanentnym wybór koloru jest
najbardziej subiektywny i
najtrudniejszy. Osoba wykonująca
zabieg używa koloru jak artysta,
dostosowując pigment do typu
urody klientki, koloru skóry i
włosów.Przed rozpoczęciem pracy w
mikropigmentacji, należy sobie
uświadomić , że nie pracujemy na
powierzchni białej, jaką jest kartka
papieru, lecz na powierzchni zdolnej
do przybierania różnych odcieni,
które dają w efekcie końcowym
sumę aplikowanego pigmentu i
koloru skóry.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 800 zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Pigmentologia – wprowadzenie do
świata kolorów
Mieszanina w zabiegach PMU
Budowa oraz skład mieszanin,Proces
produkcji oraz cechy dobrego
pigmentu
Spirala kolorów, metameryzm,
spektrum oraz cechy
kolorówKolorymetria
Fizjologia i anatomia skóry
Zasady doboru odpowiedniego
koloru w zabiegach
mikropigmentacji,
Technika kamuflażu i neutralizacji
barwy
Oddziaływanie barwy skóry i
pigmentu,
Estetyka i harmonia kolorystyczna
Klasyfikacja, bezpieczeństwo oraz
przegląd dostępnych mieszanin.
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Zajęcia praktyczne, eksperymenty
chemiczne i fizyczne

WARSZTATYUDOSKONALENIE TWOICH
UMIEJĘTNOŚCI

BRWI OMBRE NA SKÓRKACH
PERFEKCYJNE USTA

Iwona Kozak

BRWI OMBRE NA
SKÓRKACH
PRACA NA SKÓRKACH

Ombre Brows to jedna z najbardziej
popularnych technik na rynku. Pod
tą nazwą kryją się popularne techniki
tj. brwi pudrowe, instabrows,
starbrows. W dniu warsztatów
porównamy wszystkie techniki oraz
porozmawiamy o różnicach
pomiędzy ww technikami. Każda z
nich znajdzie swoją zwolenniczkę.
Warsztaty z pigmentacji OMBRE
BROWS zostały wzbogacone i
poszerzone o zagadnienia RYSUNKU.
Pokażę Wam, jak w szybki i łatwy
sposób narysować brwi pasujące do
urody Waszej klientki.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 800 zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Zajęcia warsztatowe, prezentacja i
omówienie techniki OMBRE BROWS
oraz wszystkich aspektów poprawnej
pigmentacji tj. "śladem klientki"
Zabieg krok po kroku od momentu
rezerwacji terminu w salonie wraz z
rysunkiem wstępnym..Aspekty
poprawnej pigmentacji – diabeł tkwi
w szczególe
Analiza najczęściej popełnianych
błedów
OMBRE BROWS – prezentacja
techniki i omówienie każdego etapu
pigmentacji – omówienie dostępnych
na rynku technik pigmentacji – czym
się różnią?
Poprawny ruch ręki, poprawna
pozycja podczas pracyUstawienie
urządzenia, dobór pigmentów
Dokumentacja prac – jak poprawnie
wykonać zdjęcie pracy
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Zajęcia praktyczne na skórkach

WARSZTATY
PERFEKCYJNE USTA
PRACA NA SKÓRKACH

Jak wiele z Was odkłada w czasie
praktykę z pigmentacji ust po tym jak
zraziłyście się do niej na swoim
pierwszym szkoleniu?Klientka
dzwoni, zapisuje się na zabieg, a Wy
dzień przed wizytą nie możecie spać,
myślicie o tym, że zabieg będzie dla
klientki bolesny, że nie zdążycie
wykonać rysunku, a usta będą sinieć
po czym nic nie zostanie. Obiecuję,
że podczas warsztatów “odczaruję”
pigmentacje ust i pokochacie ją tak
samo jak ja!

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób
rozpoczynających przygodę z
makijażem permanentny. Szkolenie
jest podstawą do realizacji
innych szkoleń z zakresu
makijażu permanentnego..

czas trwania: 1 Dzień
cena szkolenia: 800 zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Zajęcia warsztatowe, prezentacja i
omówienie techniki ust oraz
wszystkich aspektów poprawnej
pigmentacji tj. "śladem klientki"
Zabieg krok po kroku od momentu
rezerwacji terminu w salonie wraz z
rysunkiem wstępnym..Aspekty
poprawnej pigmentacji – diabeł tkwi
w szczególe
Analiza najczęściej popełnianych
błedów
usta– prezentacja techniki i
omówienie każdego etapu
pigmentacji – omówienie dostępnych
na rynku technik pigmentacji – czym
się różnią?
Poprawny ruch ręki, poprawna
pozycja podczas pracyUstawienie
urządzenia, dobór pigmentów
Dokumentacja prac – jak poprawnie
wykonać zdjęcie pracy
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Zajęcia praktyczne na skórkach

Iwona Kozak

TRENER Z ZAKRESU STYLIZACJI RZĘS,
MAKIJAŻU PERMANENTNEGO
I KOSMETYKI TWARZY.

Monika Kulesza
Certyfikowana Lingeristka, ukończyła kilkadziesiąt szkoleń w
kraju i za granicą w zakresie makijażu permanentnego, kosmetyki
twarzy oraz stylizacji rzęs. Doświadczony szkoleniowiec stale
podnoszący swoje kwalifikacje. Ceniona wśród kursantek za
posiadaną wiedzę oraz prostotę jej przekazu. Ciągle podąża za
nowymi trendami w makijażu permanentnym oraz poszerza swoją
wiedzę z zakresu kosmetyki twarzy.

Iwona Kozak

TRENER Z ZAKRESU MICROBLADINGU,
MAKIJAŻU PERMANENTNEGO.

Justyna Drążek
Justyna jest dyplomowan linergistką z wieloletnim doświadczeniem.
Finalistka międzynarodowych mistrzostw PMU Championship w 2018 i
2019 .Pierwsze miejsce w kategorii Microblading w 2018 online voting /
głosowanie online/ wśród internautów.Szkolenie Microblading
Akademia Infinity 2016 ,Roczna szkoła Broadway Beauty Warszawa:
Permanent master level II 2019 ,udzial w licznych kursach i szkoleniach
z zakresu makijażu permanentnego, laserowego usuwania pigmentacji,
stylizacji brwi i rzęs ,

