
                  Za jęc ia  prowadz i  
 

Dzięk i  wiedzy  Naszego szkoleniowca uzyskasz  n iezbędne umie jętnośc i  do
wykonania  zabiegów z  zakresu Kosmetolog i i  estetycznej .
Pomagamy uzyskać  dof inansowania  na  naukę w naszym 

Centrum Szkoleniowym.  

 

Zapisy trwają!

WIZAŻ

Marta Karbowska

Spełnij swoje marzenia!
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     Kurs wizażu I stopnia porusza
zagadnienia od całkowitych
podstaw – standardów
profesjonalnego makijażu, doboru  
produktu do potrzeb  skóry, 
 modelowania, korygowania
i podkreślania urody kolorem i
światłocieniem.

ZAJĘCIA 
WSTĘPNE

Sprzęt
Wyposażenie
Higiena pracy wizażysty
Kufer wizażysty
Analiza kolorystyczna, teoria barw
Techniki blendowania cieni
Modelowanie kształtu oczu
Budowa skóry, typy cery
Przygotowanie twarzy do makijażu
Jak dobrać właściwą pielęgnację pod
makijaż?
Rodzaje podkładów/ pudrów/
korektorów
Metody aplikacji podkładu
Aplikatory i pędzle do makijażu skóry

część teoretyczna
 (4 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenia adresowane są dla
przyszłych wizażystek i
kosmetyczek, które pragną
pogłębiać wiedzę z dziedziny
makijażu profesjonalnego oraz
osób które posiadają poczucie
estetyki.

DLA KOGO? 

czas trwania: 4 godzin

cena szkolenia: 300zł
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     Oczy to jeden z najważniejszych
elementów twarzy, na którym
skupia się uwaga innych osób.
Odpowiedni makijaż oczu może
poprawić ich kształt, powiększyć
je, nadać im wyrazistości, ożywić i
optycznie wzbogacić zarys brwi i
rzęs, a także podkreślić kolor
tęczówki. Musisz jednak pamiętać,
że do każdego typu oczu należy
dostosować prawidłowy rodzaj
makijażu, czego nauczymy Cię na
naszych warsztatach.

WSTĘP DO 
MAKIJAŻU OCZU

Makijaż harmonijny
Makijaż kontrastowy
Korekta kształtu oczu
Rodzaje cieni

Wykonanie makijażu na modelce

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(4 godzin)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenia adresowane są dla   
wizażystek i kosmetyczek, które  
 pragną pogłębiać wiedzę z
dziedziny makijażu
profesjonalnego oraz osób, które
posiadają poczucie estetyki.

DLA KOGO? 

czas trwania: 6 godzin

cena szkolenia: 400zł
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     Makijaż dzienny to rodzaj make
up’u, którego zadaniem jest
wydobycie naturalnego piękna
kobiety. Powinien podkreślać
wszystkie walory naszej urody
pozostając zarazem
niezauważonym. Makijaż dzienny
ma przede wszystkim retuszować
niedoskonałości, dlatego musi być
wykonany z dobrze dobranych
kosmetyków.

MAKIJAŻ 
DZIENNY

Przygotowanie skóry do makijażu
Charakterystyka makijażu dziennego i
make up no make up
Produkty i akcesoria potrzebne do
wykonania makijażu
Technika makijażu twarzy, oczu i ust
przy makijażu dziennym

Wykonanie makijażu w praktyce

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(4 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenia adresowane są dla   
wizażystek i kosmetyczek, które
pragną pogłębiać wiedzę z
dziedziny makijażu
profesjonalnego oraz osób, które
posiadają poczucie estetyki.

DLA KOGO? 

czas trwania: 6 godzin

cena szkolenia: 400zł
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     Jeśli chcesz poznać podstawy
makijażu ślubnego lub rozwinąć
swój obecny warsztat (bez względu  
na jego poziom zaawansowania),
ten kurs dopasuje się do Twoich
potrzeb. Treść kursu obejmuje
pokaz makijażu oraz ćwiczenia na   
modelce. Oprócz umiejętności
technicznych, kurs doskonałą
okazję do uzupełnienia swojego
know-how dotyczącego
funkcjonowania na rynku makijaży
okolicznościowych, także przygotuj
własną listę pytań.

MAKIJAŻ
ŚLUBNY

Charakterystyka makijażu ślubnego
Psychologia pracy z klientką
Makijaż oczu techniką bocznej „v-ki”
Zagęszczanie rzęs kępkami
Utrwalanie makijażu
Nanoszenie zmian i poprawek zgodnie
z oczekiwaniami klientki
Specyficzne produkty i techniki
utrwalające makijaż

Wykonanie makijażu w praktyce

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(4 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenia adresowane są dla
wizażystek i kosmetyczek, które
pragną pogłębiać wiedzę z 
dziedziny makijażu
profesjonalnego oraz osób, które
posiadają poczucie estetyki.

DLA KOGO? 

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 500zł
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    Warsztaty makijażu
wieczorowego nastawione są na
kreowanie postaw twórczych
makijażystów. Odchodzimy od
instagramowych schematów, gdzie
wszystkie makijaże wyglądają tak
samo, a koncentrujemy się na
indywidualnych cechach urody i
oczekiwaniach klientki.

MAKIJAŻ
WIECZOROWY

rodzaje makijażu wieczorowego
techniki blendowania cieni
zastosowanie pigmentów
rodzaje sztucznych rzęs
techniki klejenia rzęs

Wykonanie makijażu w praktyce

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(4 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenia adresowane są dla
wizażystek i kosmetyczek, które
pragną pogłębiać wiedzę z
dziedziny makijażu
profesjonalnego oraz osób które
posiadają poczucie estetyki , w
zakresie wykonania makijaży
wieczorowych.

DLA KOGO? 

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 500zł
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     Jednym z najtrudniejszych do
wykonania makijaży jest “makijaż
kobiety dojrzałej”. Wymaga on
niezwykłej precyzji i staranności, a
przede wszystkim umiaru, ponieważ
wraz z upływem lat zmienia się
gęstość skóry, twarz traci swe
dotychczasowe kontury, a cera często
nabiera innego odcienia. Makijaż  
 potrafi zdziałać cuda – podnieść 
 optycznie powieki, które straciły swą   
elastyczność, zakryć niedoskonałości
cery i powiększone pory, napiąć i
“wyrzeźbić” twarz.

MAKIJAŻ
KOBIETY DOJRZAŁEJ

Modelowanie oczu z opadającą
powieką
Specyficzne wymagania cer dojrzałych
Techniki aplikacji kosmetyków
odmładzających
Makijaż dopasowany do wieku i typu
urody
Charakterystyka podkładów, tonerów,
pudrów dla cer dojrzałych
Punkty świetlne – makijaż nie musi być
wyłącznie matowy
Optyczne zagęszczanie rzęs kobiet
dojrzałych: kreski cieniowane, rzęsy
cieniowane

Wykonanie makijażu na modelce

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(4 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenia  adresowane są dla   
wizażystek i kosmetyczek, które
pragną pogłębiać wiedzę z
dziedziny makijażu
profesjonalnego oraz osób, które
posiadają poczucie estetyki.

DLA KOGO? 

czas trwania: 6 godzin

cena szkolenia: 400zł

7



    Bazą perfekcyjnego makijażu Kim
jest zawsze idealnie wykonturowana
twarz oraz złoto-brązowy makijaż
oczu, który nadaje spojrzeniu
eleganckiego, ale też seksownego
wyrazu. Modelowanie twarzy to
idealny sposób, aby zarówno
podkreślić atuty jak i ukryć
mankamenty. Polega na „zabawie”  ze   
światło-cieniem, czyli jasnymi i
ciemnymi odcieniami podkładu i
pudru. Idealnym uzupełnieniem jest
baking, czyli rodzaj konturowania
maksymalnie rozświetlający skórę
pod oczami, kamuflujący wszelkie
cienie i niedoskonałości.
Transparentny puder nałożony blisko   
krawędzi „brązowej smugi” na
kościach policzkowych i nosie sprawi   
również, że makijaż nabierze
trójwymiarowości. Baking nie tylko
wyostrza nam konturowanie, ale też
daje utrwalenie podkładu i korektora.

CONTOURING 
MAKE UP

Modelowanie i anatomia twarzy
Omówienie makijaży Kim Kardashian
Omówienie kosmetyków do
konturowania i backingu
Techniki modelowania twarzy na mokro
i na sucho

Wykonanie makijażu na modelce

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(4 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenia  adresowane są dla  
 wizażystek i kosmetyczek, które
pragną pogłębiać wiedzę z
dziedziny makijażu profesjonalnego
oraz osób, które posiadają poczucie
estetyki.

DLA KOGO? 

czas trwania: 6 godzin

cena szkolenia: 400zł
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    Makijaż glamour to doskonała
propozycja dla Pań, które chcą
wyglądać klasyczne, elegancko
i kobieco.  Jest wprost idealny na  
 wieczorowe wielkie wyjścia. 
 Makijaż ten bardzo często
wybierany jest przez gwiazdy na
galę czy „czerwony dywan”.

MAKIJAŻ GLAMOUR
MAKIJAŻ GWIAZD

Cechy charakterystyczne makijażu
glomour
Ulubione kosmetyki gwiazd
Perfekcyjne usta

Wykonanie makijażu na modelce

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(4 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenia  adresowane są dla   
wizażystek i kosmetyczek, które
pragną pogłębiać wiedzę z
dziedziny makijażu
profesjonalnego oraz osób, które
posiadają poczucie estetyki.

DLA KOGO? 

czas trwania: 6 godzin

cena szkolenia: 400zł
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    Szkolenie poświęcone jest
trudnemu zagadnieniu jakim jest
perfekcyjne wykonanie makijażu 
do sesji zdjęciowych.

MAKIJAŻ FOTOGRAFICZNY

Cechy charakterystyczne makijażu
glomour
Ulubione kosmetyki gwiazd
Perfekcyjne usta

Wykonanie makijażu na modelce

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(4 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenie adresowane jest do
wizażystów pragnących
doskonalić zdolności i techniki
makijaży profesjonalnych.

DLA KOGO? 

czas trwania: 6 godzin

cena szkolenia: 400zł
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    Makijaż z efektem Glow
modeluje światłem rysy, podkreśla
piękno opalenizny.  Jest 
przestrzenny i nowoczesny.

GLOW 
MAKE UP

Przygotowanie twarzy do makijażu
Właściwa pielęgnacja pod makijaż
Rodzaje produktów używanych do
twarzy
Metody aplikacji kosmetyków mokrych i
suchych
Aplikatory i pędzle do makijażu skóry
Modelowanie twarzy
Makijaż glow z zastosowaniem rożnych
produktów

Wykonanie makijażu na modelce

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(4 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenia adresowane są dla
wizażystek i kosmetyczek, które
pragną pogłębiać wiedzę z 
dziedziny makijażu
profesjonalnego oraz osób, które
posiadają poczucie estetyki.

DLA KOGO? 

czas trwania: 6 godzin

cena szkolenia: 400zł
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    Szkolenie przeznaczone jest dla
osób, które chciałyby nauczyć się
perfekcyjnego makijażu ust, brwi i
kresek, czyli najistotniejszych
elementów makijażu. Podczas
ćwiczeń na modelach skupiamy się
głównie na tych 3 obszarach, ale
wykonywany jest również makijaż
całościowy.

IDEALNA KRESKA,
PERFEKCYJNE BRWI I USTA

Omówienie produktów do wykonania
perfekcyjnej kreski i brwi
Omówienie produktów do malowania
ust
Rodzaje pędzli do malowania kresek,
brwi i ust
Kreska linerem – jaskółka (kocie oko),
kreska kryta (cieniowana),  kreska
strzałka (kreski powiększające)
Techniki modelowania kształtu oka
kreskami – kreski otwarte, kreski
zamknięte
Techniki korygowania kształtu ust
Korekta kształtu brwi
Sposoby na przedłużenie trwałości
makijażu

Wykonanie makijażu na modelce

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(4 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenia adresowane są dla
wizażystek i kosmetyczek, które
pragną pogłębiać wiedzę z 
dziedziny makijażu
profesjonalnego oraz osób, które
posiadają poczucie estetyki.

DLA KOGO? 

czas trwania: 6 godzin

cena szkolenia: 400zł
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    Makijaż smokey eye to rodzaj
makijażu wieczorowego.
Charakteryzuje się mocno
zaznaczonymi oczami, z mocnym
konturem i efektem przydymienia.   
Jest jednym z trudniejszych
technik makijażu okazjonalnego.
Do jego wykonania niezbędne  są
określone akcesoria i kosmetyki,
które pozwolą nam uzyskać
zamierzony efekt.

MAKIJAŻ 
SMOKEY EYE

Cechy makijażu smokey eye
Kształt oczu a makijaż smokey eye
Omówienie produktów do wykonania
makijażu
Triki w makijażu smokey eye
Techniki malowania smokey eye
Zagęszczanie rzęs

Wykonanie makijażu na modelce

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(4 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenie przeznaczone jest
dla osób, które posiadają
podstawową wiedzę z zakresu
wizażu i pragną pogłębić swoją
wiedzę o praktyczny kurs
makijażu techniką smoke eye. 

DLA KOGO? 

czas trwania: 6 godzin

cena szkolenia: 400zł

13



   Obejmuje naukę bardzo ważnych
makijaży profesjonalnych. To
makijaż, które jako pierwsze
najczęściej pozwalają na start i
usamodzielnienie się w zawodzie
wizażysty.

MAKIJAŻ DLA
EGZOTYCZNYCH TYPÓW

URODY

Cechy makijażu 
Dobór odpowiedniego makijażu do
typu urody
Omówienie produktów do wykonania
makijażu
Dobór odpowiednich barw do typu
urody

Wykonanie makijażu na modelkach

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(4 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenie przeznaczone jest
dla osób, które posiadają
podstawową wiedzę z zakresu
wizażu i pragną pogłębić swoją
wiedzę o praktyczny kurs
makijażu techniką smoke eye. 

DLA KOGO? 

czas trwania: 6 godzin

cena szkolenia: 400zł
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   Chcesz poznać tajniki makijażu   i   
nauczyć się malować siebie?  
 Zapraszamy Cię na lekcję
automakijażu, gdzie dowiesz się
jakich pędzli użyć i jak podkreślić
urodę, a także jak ukryć pewne
elementy, aby wyglądać piękniej.
Nasza trenerka i doświadczona
wizażystka podpowie Ci jakich
kosmetyków do makijażu
powinnaś używać.

LEKCJA 
AUTOMAKIJAŻU

Analiza kolorystyczna, określenie proporcji
twarzy, kształtu oczu, typu urody
Omówienie produktów i akcesoriów
potrzebnych do wykonania makijażu
Dobór koloru podkładu, bazy, pudru, różu,
cieni, pomadki
Prawidłowe nakładanie podkładu oraz
korektorów
Dobór kolorów cieni do tęczówki oka oraz
blendowanie kolorów
Malowanie kreski
Triki związane z tuszowaniem rzęs
Malowanie brwi i nadawanie im
odpowiedniego kształtu
Konturowanie twarzy na sucho
Sposoby rozświetlania twarzy
Praktyczne porady i wskazówki

Wykonanie sobie makijażu pod okiem
trenera

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(2 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenie skierowane jest do
wszystkich kobiet chcących
nauczyć się wykonywać makijaż. 

DLA KOGO? 

czas trwania: 4 godziny

cena szkolenia: 350zł
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   Jest to makijaż z wyraźnie odcięta
linią powieki ruchomej oraz
wyciągniętą kreską. Technika
wymaga precyzji oraz czasu, ale  
 efekt to wynagradza. Wbrew 
 pozorom można tę metodę
wykorzystać nawet na opadającej
powiece, jednak będzie to
wymagało więcej wprawy oraz  
 umiejętności technicznych. Dobrze   
wykonany makijaż tego typu
pięknie powiększa oczy.

MAKIJAŻ CUT CREASE 
DLA ZAAWANSOWANYCH

Cechy makijażu cut crease
Kształt oczu a makijaż cut crease
Omówienie produktów do wykonania
makijażu cut crease
Triki w makijażu cut crease
Techniki malowania cut crease

Wykonanie makijażu na modelce

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(4 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenie skierowane jest dla   
wizażystek oraz pasjonatek
makijażu, które mają już
podstawowe umiejętności i
chciałyby rozwijać się i nabywać   
nowe umiejętności z tej
dziedziny.

DLA KOGO? 

czas trwania: 6 godzin

cena szkolenia: 600zł
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    Spotlight to technika, gdzie oko gra
w makijażu główną rolę. Centralna
część powieki jest jaśniejsza od
zewnętrznego i wewnętrznego kącika,
które są pokryte ciemniejszym,
matowym cieniem. Rozświetlenie
środkowej części sprawia, że oczy
wizualnie są większe, a spojrzenie
jest podkreślone i odpowiednio
wyeksponowane. Make-up spotlight
pozwoli Ci uwypuklić głęboko
osadzone oczy i podkreślić piękną
tęczówkę oka.  Sposób
nakładania cieni jest inspirowany
lampą sceniczną i grą świateł. 

MAKIJAŻ SPOTLIGHT
 DLA ZAAWANSOWANYCH

Cechy makijażu spotlight
Kształt oczu a makijaż spotlight
Omówienie produktów do wykonania
makijażu spotlight
Triki w makijażu spotlight
Techniki malowania spotlight

Wykonanie makijażu na modelce

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(4 godziny)

PLAN
SZKOLENIA

      Szkolenie adresowane jest dla  
 wizażystek i kosmetyczek, które  
 pragną pogłębiać  wiedzę z
dziedziny makijażu profesjonalnego
oraz osób które posiadają poczucie
estetyki.

DLA KOGO? 

czas trwania: 6 godzin

cena szkolenia: 600zł
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    Dwudniowy kurs, na którym
omówione zostaną podstawy
makijażu. Szkolenie obejmuje
zakres wiedzy o tematyce makijażu
dziennego, glow makeup, makijażu
kobiety dojrzałej, makijażu
ślubnego oraz wieczorowego. 

DWUDNIOWY KURS
WIZAŻU OD PODSTAW

Wstęp do wizażu (higiena pracy,
wyposażenie, akcesoria, produkty do
makijażu, analiza kolorystyczna)
Nauka makijażu dziennego
Nauka makijażu glow make up lub
makijażu kobiety dojrzałej
Nauka makijażu ślubnego
Nauka makijażu wieczorowego

Wykonanie makijażu dziennego
Wykonanie makijażu  glow make up 
 lub makijażu kobiety dojrzałej
Wykonanie makijażu  ślubnego
Wykonanie makijażu  wieczorowego

część teoretyczna
 (4 godziny)

część praktyczna 
(12 godzin)      Szkolenie stworzone z myślą

o  początkujących wizażystkach
oraz pasjonatkach makijażu,
które chcą nauczyć się makijażu
od podstaw.

DLA KOGO? 

czas trwania: 2 dni

cena szkolenia: 1 000zł
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    Dwudniowy kurs, na którym
omówione zostaną zaawansowane
techniki makijażu. Szkolenie
obejmuje zakres wiedzy o tematyce
makijażu spotlight i cut crease. 

KURS WIZAŻU DLA
ZAAWANSOWANYCH

Cechy makijażu spotlight i cut rease
Kształt oczu a makijaż spotlight i cut
crease
Omówienie produktów do wykonania
makijażu spotlight i cut crease
Triki w makijażu spotlight i cut crease
Techniki malowania spotlight i cut
crease

Wykonanie makijażu spotlight
Wykonanie makijażu  cut crease

część teoretyczna
 (4 godziny)

część praktyczna 
(12 godzin)

      Szkolenie stworzone z myślą
o  wizażystkach oraz
pasjonatkach makijażu, które
posiadają podstawowe
umiejętności, chciałyby się
rozwijać i zdobywać nowe
umiejętności z zakresu wizażu. 

DLA KOGO? 

czas trwania: 8H
cena szkolenia: 1 000zł
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      Kosmetolog oraz dyplomowana wizażystka. Z zaangażowaniem

podchodzi do każdego szkolenia. Przekazuje wiedzę w sposób jasny i

rzetelny.

Ukończyła Kosmetologię w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu oraz

szkołę makijażu Pro Academy School of Makeup.

Uczestniczy w licznych szkoleniach oraz kursach aby cały czas podnosić

swoje umiejętności i kwalifikacje.      

Iwona Kozak

Marta Karbowska
TRENER Z ZAKRESU 

WIZAŻU


