STYLIZACJA RZĘS

Zapisy trwają!
Zajęcia prowadzi

Nicoletta Victor
Angelika Centkowska

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 RZĘS

PRZEDŁUŻANIE RZĘS KLASYCZNĄ
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PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ „LEKKICH OBJĘTOŚCI"
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PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ OBJĘTOŚCIOWĄ „HOLLYWOOD LASHES"
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LAMINACJA (LIFTING) RZĘS + BOTOKS + FARBA (SZKOLENIE INDYWIDUALNE)
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LAMINACJA (LIFTING) RZĘS + BOTOKS + FARBA (SZKOLENIE GRUPOWE)

7

PERFEKCY JNA KĘPKA
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ERGONOMIA+ TEMPO PRACY
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PRZEDŁUŻANIE RZĘS
METODĄ KLASYCZNA
PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Zabieg przedłużania rzęs
metodą 1:1 to obecnie jeden z
najpopularniejszych zabiegów
wykonywanych na rzęsach. Polega
on na doklejaniu rzęs sztucznych,
do rzęs prawdziwych. Dzięki
temu wyglądają one na zdrowsze i
bardziej gęste. Przedłużone rzęsy
metodą 1:1 gwarantują efekt
tajemniczego i przyciągającego
spojrzenia, od którego trudno
oderwać wzrok. Zabieg ten musi
być wykonywany z należytą
dokładnością. Doklejanie rzęs
syntetycznych do rzęs
prawdziwych w proporcjach 1:1 stąd nazwa zabiegu.

DLA KOGO?
Kurs skierowany do osób,
które chcą rozpocząć przygodę
ze stylizacją rzęs.

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 1 200zł

Iwona Kozak

Przeciwwskazania do wykonywania zabiegu
(względne i bezwzględne)
Dokładne omówienie chorób oczu
BHP stanowiska pracy
Anatomia analizy oka
Omówienie budowy i fazy wzrostu rzęs
Zapoznanie z produktami różnych firm oraz
narzędzi niezbędnymi do pracy
Prezentacja wszystkich rzęs obecnych na rynku:
rzęsy Mink, Silk, Double Triped, Kim Camelia,
rzęsy z Futra Norki, Rzęsy Flat = kaszmirowe,
rzęsy kolorowe, męska linia rzęs, skręty: j, b, c,
d, d+, m, l, l+ oraz wszystkie grubości
Praca z klejem
Czynniki wpływające na trwałość noszenia
aplikacji
Analiza kształtu oka - nauka modelowania
Nauka rysowania mapek
Nauka prawidłowego przyklejania rzęs
(techniczne aspekty pracy z rzęsą i klejem,
rzędowość rzęs)
Zasady pielęgnacji rzęs po zabiegu

część praktyczna
(4 - 5 godzin)

Zabieg na modelce
1. Omówienie produktów najlepszych do
demakijażu oka
2. Analiza Oczu
3. Wybór odpowiedniego modelowania
4. Prawidłowe podklejenie rzęs różnymi metodami
(płatek kolagenowy, taśma microfom, płatek
hydrożelowy, taśma medyczna)
5. Samodzielna praca na modelce
6. Nauka robienia idealnych zdjęć
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PRZEDŁUŻANIE RZĘS
METODA OBJĘTOŚCIOWĄ
"LEKKIE OBJĘTOŚCI"
PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna

Przedłużanie rzęs 2 do 1 (rzęsy
2:1) czy aplikacja 3 do 1 (rzęsy 3:1)
polega na doklejaniu do rzęsy
prawdziwej odpowiednio dwóch,
trzech lub czterech rzęs
sztucznych. Są one wykonane z
ultra lekkiego tworzywa (mogą
być to rzęsy jedwabne, z futra
norek syberyjskich lub
syntetyczne), które nie obciąża i
nie uszkadza rzęs naturalnych.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane dla
stylistek, które w pełni
opanowały metodę 1:1 i
wykonują na co dzień zabiegi
stylizacji rzęs oraz do
certyfikowanych stylistów.

(1 - 2 godziny)

Zapoznanie z różnymi metodami tworzenia
idealnych kępek/wachlarzy (metodą
drapaną, metodą przekładaną, metodą w
palcach)
Zestawienie odpowiednich rzęs do metod
objętościowych, zapoznanie z tabelą
grubości i ciężarem rzęs
Dobór odpowiednich narzędzi do metod
objętościowych
Analiza składu kleju, nauka pracy z klejem
przy metodzie objętościowej
Czynniki wpływające na trwałość noszenia
aplikacji
Idealne warunki do pracy z kępkami
Triki przyspieszające czas pracy
Alergie i postępowanie z klientką z
objawami alergii, nauka możliwości
odczulenia klientki
Zapalenie chemiczne rogówki - jak tego
uniknąć
Zdrowie stylistki rzęs
Higiena rzęs/dokładne omówienie
preparatów leczących nużyce
Nauka mieszanka różnych skrętów w
jednej stylizacji

część praktyczna
(4 - 5 godzin)

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 1 200zł

Tworzenie kępek, dobór odpowiednich
narzędzi do ręki kursantki
Praca na modelce
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PRZEDŁUŻANIE RZĘS
METODA OBJĘTOŚCIOWĄ
"HOLLOWOOD EFECT"
PLAN
SZKOLENIA

Szkolenie
skierowane jest dla osób, które
minimum kilka miesięcy wcześniej
ukończyły szkolenie z zakresu
stylizacji rzęs metodą lekkich
objętości. Szkolenie składa się z
części teoretycznej oraz
praktycznej. Moduł teoretyczny
zawiera informacje profesjonalne
z zakresu składów chemicznych
produktów, tworzenia
rozbudowanych nie jak do tej pory
podstawowych lash maps,
dzielenia oka na moduły,
podstawowych informacji na
temat tempa pracy. Dodatkowych
informacji na temat mieszania
skrętów, długości, rzędowania,
budowy dużych kępek. Moduł
praktyczny składa się z
podstawowych informacji i
ćwiczeń z zakresu perfekcyjnej
kępki, tempa pracy, wyrysowania
poprawnej lash mapy oraz pracy
na modelce.

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane dla
stylistek, które w pełni
opanowały metodę 1:1, lekkie
objętości i wykonują na co dzień
zabiegi stylizacji rzęs oraz do
certyfikowanych stylistów.

czas trwania: 8 godzin

część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Zapoznanie z różnymi metodami tworzenia
idealnych kępek/wachlarzy (metodą
drapaną, metodą przekładaną, metodą w
palcach)
Zestawienie odpowiednich rzęs do metod
objętościowych, zapoznanie z tabelą
grubości i ciężarem rzęs
Dobór odpowiednich narzędzi do metod
objętościowych
Analiza składu kleju, nauka pracy z klejem
przy metodzie objętościowej
Czynniki wpływające na trwałość noszenia
aplikacji
Idealne warunki do pracy z kępkami
Triki przyspieszające czas pracy
Alergie i postępowanie z klientką z
objawami alergii, nauka możliwości
odczulenia klientki
Zapalenie chemiczne rogówki - jak tego
uniknąć
Zdrowie stylistki rzęs
Higiena rzęs/dokładne omówienie
preparatów leczących nużyce.
Nauka mieszanka różnych skrętów w
jednej stylizacji

część praktyczna
(4 - 5 godzin)

Tworzenie kępek, dobór odpowiednich
narzędzi do ręki kursantki
Praca na modelce

cena szkolenia: 1 200zł
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LAMINACJA, LIFTING I
BOTOKS + FARBA RZĘS
SZKOLENIE INDYWIDUALNE

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
Laminowanie rzęs czyli keratynowy
lifting rzęs to połączenie odżywienia,
trwałego podkręcania i
przyciemnienia naturalnych rzęs.
Prezentujemy najnowszy trend w
branży stylizacji rzęs, dzięki któremu
zaoferujesz swoim klientkom:
niesamowite podkręcenie, piękny
kolor, możliwość wybrania farby już
od głębokiej czerni poprzez grafit do
naturalnego brązu, polecanego do
stylizacji męskiej. Preparaty używane
do zabiegu są niezwykle bezpieczne,
nie tak agresywne jak w innych
dostępnych markach na rynku oraz
zawierają naturalne składniki.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane do
wszystkich osób, które chcą zdobyć
umiejętności z zakresu liftingu,
laminacji oraz aplikacji botoksu na
rzęsy.

(1 - 2 godziny)

Historia liftingu, laminowania oraz botoxu
rzęs
Budowa rzęs. Fazy wzrostu.
Omówienie materiałów niezbędnych do
zabiegu
Narzędzia do pracy
Bezpieczeństwo podczas zabiegu
Zalecenia oraz przeciwwskazania do
zabiegu
Różnica pomiędzy liftingiem (trwałą) a
laminowaniem rzęs
Koszt materiału a koszt zabiegu
Algorytm przeprowadzenia zabiegu
Najważniejsze zasady doboru skrętu,
klasyfikacja rozmiarów
Prawidłowe ułożenie rzęs na formach
silikonowych
Jak wybrać odpowiednie modelowanie
biorąc pod uwagę wzrost rzęs naturalnych
oraz budowę oka
Technika naniesienia preparatów
niezbędnych przy zabiegu
Koloryzacja rzęs
Tajemnice idealnego skrętu
Psychologia pracy z klientem

część praktyczna

czas trwania: 8 godzin

(4 - 5 godzin)

Wykonanie zabiegu na modelce

cena szkolenia: 1 290zł
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LAMINACJA, LIFTING I
BOTOKS + FARBA RZĘS
SZKOLENIE GRUPOWE

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
Laminowanie rzęs czyli keratynowy
lifting rzęs to połączenie odżywienia,
trwałego podkręcania i
przyciemnienia naturalnych rzęs.
Prezentujemy najnowszy trend w
branży stylizacji rzęs, dzięki któremu
zaoferujesz swoim klientkom:
niesamowite podkręcenie, piękny
kolor, możliwość wybrania farby już
od głębokiej czerni poprzez grafit do
naturalnego brązu, polecanego do
stylizacji męskiej. Preparaty używane
do zabiegu są niezwykle bezpieczne,
nie tak agresywne jak w innych
dostępnych markach na rynku oraz
zawierają naturalne składniki.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane do
wszystkich osób, które chcą zdobyć
umiejętności z zakresu liftingu,
laminacji oraz aplikacji botoksu na
rzęsy.

(1 - 2 godziny)

Historia liftingu, laminowania oraz botoxu
rzęs
Budowa rzęs. Fazy wzrostu.
Omówienie materiałów niezbędnych do
zabiegu
Narzędzia do pracy
Bezpieczeństwo podczas zabiegu
Zalecenia oraz przeciwwskazania do
zabiegu
Różnica pomiędzy liftingiem (trwałą) a
laminowaniem rzęs
Koszt materiału a koszt zabiegu
Algorytm przeprowadzenia zabiegu
Najważniejsze zasady doboru skrętu,
klasyfikacja rozmiarów
Prawidłowe ułożenie rzęs na formach
silikonowych
Jak wybrać odpowiednie modelowanie
biorąc pod uwagę wzrost rzęs naturalnych
oraz budowę oka
Technika naniesienia preparatów
niezbędnych przy zabiegu
Koloryzacja rzęs
Tajemnice idealnego skrętu
Psychologia pracy z klientem

część praktyczna

czas trwania: 8 godzin

(4 - 5 godzin)

Wykonanie zabiegu na modelce

cena szkolenia: 999zł
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PERFEKCYJNA KĘPKA
SZKOLENIE GRUPOWE

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
Warsztaty doszkalające, mające na
celu wyłapanie błędów podczas pracy
z kępką, dopasowanie odpowiedniej
pęsety do metody pracy,
zaprezentowanie oraz przećwiczenie
każdej z metod wykonywania
perfekcyjnej kępki, skrócenia czasu
pracy i zilustrowanie jak powinna
wyglądać perfekcyjna kępka.

(1 - 2 godziny)

Anatomia perfekcyjnej kępki
Omówienie i dobór odpowiedniej
gramatury rzęs syntetycznych do różnych
metod
Sposoby tworzenia kępek (matoda
przekładana)
Poprawna technika pracy z klejem
Prawidłowe pH produktów do stylizacji
rzęs oraz jak i kiedy stosować
Najczęstsze błędy podczas aplikacji
Ćwiczenia praktyczne na gąbeczkach

część praktyczna
(4 - 5 godzin)

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane do
wszystkich osób, które chcą zdobyć
umiejętności z zakresu stylizacji rzęs

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 1000zł
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ERGONOMIA +
TEMPO PRACY
SZKOLENIE GRUPOWE

Ergonomia to taki sposób pracy,
który pozwala na jak najbardziej
efektywne wykorzystanie swoich
możliwości, sprzętów czy
otoczenia, które
wpływają na jakość wykonywanej
usługi. I właśnie żeby skrócić czas
pracy, potrzebne jest poznanie
zasad ergonomii, które
wykorzystujemy w
stylizacji rzęs.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane do stylistek
rzęs

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 1000 zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(4 godziny)

Poznanie trików ułatwiających pracę
Sposoby na maksymalne wykorzystanie
swoich możliwośc
Jak krócić czas wykonywania zabiegu
Jak dobrać sprzęt odpowiedni dla siebie
Jak powinno wyglądać stanowisko pracy
Twoim problemem jest współpraca z klientką
i wyegzekwowanie od niej pewnych
zachowań, które mogą usprawnić pracę
Ramy czasowe

Iwona Kozak

TRENER Z ZAKRESU
STYLIZACJI RZĘS I BRWI

Nicoletta Victor
Wielokrotna mistrzyni stylizacji rzęs w najwyższej kategorii expert. Instruktor i
wykładowca stylizacji rzęs z ponad 10 letnim doświadczeniem. Ukończyła dziesiątki
szkoleń u najlepszych polskich i zagranicznych instruktorów. Ma na koncie setki
przeszkolonych kursantów. Otrzymała wyróżnienie w szkole Laury Kaminskiene za
najlepszą pracę nude.
Największe osiągnięcia:
International Lash Competition 2018
I miejsce w kategorii Nude Lashes oraz III miejsce w kategorii 1:1
Lash Me in Warsaw 2019:
I miejsce w kategorii Nude Lashes oraz III miejsce Kategoria 1:1
Lash Championship w Poznaniu:
III miejsce w Liftingu rzęs

Iwona Kozak

TRENER Z ZAKRESU
STYLIZACJI OPRAWY OKA

Angelika Centkowska
Kosmetolog oraz dyplomowana Stylistka oprawy
oka- szkoleniowiec z zakresu przedłużenia rzęs oraz
stylizacji brwi. Technik usług kosmetycznych oraz
przyszła Pani psycholog. Swoją wiedzę i doświadczenie
zawdzięcza wieloletnią praktyką oraz uczestnictwem w
licznych szkoleniach.

