
4 techniki makijażu
permanentnego w 5 dni



 Centrum Szkoleniowe Iwony
Kozak to nowoczesna instytucja
szkoleniowa stworzona z myślą o 
 kosmetologach, kosmetyczkach
oraz osobach które pragną
rozpocząć przygodę z kosmetyką.
Kosmetolodzy specjaliści  dbają o
to, by przekazywać wiedzę i
umiejętności rzetelnie i
profesjonalnie. 
Zakres naszych poszukiwań i
zainteresowań to makijaż
permanentny
Wierzymy, że wiedza i praktyczne
umiejętności to spójna całość,
którą staramy się przekazywać w
trakcie kursów i szkoleń. 
Dlatego w  trosce o adeptów oraz
przyszłych klientów, stale
podnosimy nasze kompetencje i
kwalifikacje.
Wieloletnie doświadczenie w
dziedzinie masażu sprawia, że
grono ludzi obdarzających
centrum szkoleń Iwony Kozak
zaufaniem stale się powiększa i jest
to dla nas powodem do dumy. emanuelle

„Piękno zbawi �wiat” - Fiodor Dostojewski

poznaj moje najważniejsze
warto�ci



Przyszło�� zaczyna się dzi�

4 Metody w 5 dni:

1.Wprowadzenie do makijażu

permanentnego

2.Brwi permanentne Ombre

3.Brwi permanentne Powder

4.Kreska dolna i górna

5.Usta permanentne

Delikatna materia piękna i estetyki wymaga

precyzji i umiejętności

Kompleksowa wizja piękna i estetyki,

wyrosła z humanistycznej refleksji i miłości

do człowieka, sprawia, że stawiamy na

doskonałość i kompleksowość naszych

działań

Życiowe motto – zmienia się na różnych jego

etapach, 

ale pamiętaj 

„Przyszłość zaczyna się dziś”.
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STANDARDY
W centrum szkoleniowym Iwony Kozak
szkolimy na najwyższym poziomie,
zgodnie z europejskimi standardami przy
użyciu zaawansowanych technologii
Cieszymy się dużym zainteresowaniem i
uznaniem ze strony  kursantów

PRIORYTETY
Celem i priorytetem Centrum
szkolniowego Iwony Kozak jest
przekazanie praktycznej wiedzy w taki
sposób, żeby kursantki po zakończonym
kursie mogli samodzielnie
przeprowadzać zabiegi w swoich
gabinetach i klinikach

ROZWÓj
Nieustannie poszerzamy ofertę szkoleń
Centrum szkoleniowego Iwony Kozak,
dostosowując ją jednocześnie do potrzeb
pacjentów, którzy oczekują od rynku
kosmetycznego  coraz więcej.

OPINIE
Jesteśmy dumni, gdyż nasi absolwenci
wracają na kolejne kursy i polecają nas
znajomym. To dla nas najlepsza
rekomendacja 



Organizujemy nasze kursy z największym zaangażowaniem i w sposób jak
najbardziej profesjonalny.
Mamy pewność, że każdy z uczestników nabędzie podczas nich niezbędną wiedzę z
określonej dziedziny. Tym samym będzie mógł przeprowadzać zabiegi w bezpieczny
i efektywny sposób, zyskując akceptację i zaufanie swoich pacjentów 
Możliwość przeprowadzenia dużej ilości zabiegów podczas szkolenia sprawia, że
kursanci po jego ukończeniu czują się pewni siebie i swoich umiejętności. 
Dzięki temu mogą od razu wykonywać zabiegi w swoich gabinetach i klinikach. 
W ten sposób unikamy sytuacji, kiedy to uczestnik samodzielnie, bez żadnego
wsparcia musi przeprowadzić swój pierwszy zabieg

W ostatnich latach Makijaż permanentny wywołuje wiele emocji, co pobudza chęć
pogłębiania wiedzy na jej temat. Zarówno klienci, jak osoby wykonujące  chcą
wiedzieć o nich coraz więcej. 
Centrum szkoleń Iwony Kozak umożliwia kosmetyczkom, osobom które chcą zacząć
przygodę z kosmetyką  zdobycie unikatowej wiedzy oraz odpowiednich umiejętności
i kwalifikacji uprawniających do świadczenia usług z zakresu Makijażu
permanentnego

Monika
Kulesza

Wiedza

Profesjonalizm

Rozw�j Zawodowy

. . .



Centrum Szkole� 
Iwony Kozak

Placówka zajmuje się
także promocją i
zachowaniem zdrowia z
naciskiem na
pozostawanie w zgodzie z
poszczególnymi fazami
życia człowieka,
praktykując holistyczne
podejście do estetyki ciała
ludzkiego – w oparciu o
zdobycze innych dziedzin
nauki.

Kosmetyka to sztuka
życia, która opiera się
zachowaniu witalności i
zdrowia do późnego
wieku. Utrzymaniu
wyglądu jak milion
dolarów  tak, by zachować
zdrowie i jakość życia
pacjentów jak najdłuże.j

Nasz misja to praca naukowa
w zakresie
kosmetyki,kosmetologii
estetycznej,stylizacji rzęs i
brwi , masażu,stylizacji
paznokci,podologii,makijażu
permanentnego,
wizażu,urządzeń
kosmetycznych 
 rozpowszechnianie w Polsce
idei , edukacja i szkolenie .

Misja Centrum Holistyczne
podej�cie

Kosmetyka to styl
życia



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.

Część teoretyczna:

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:
Ćwiczenia na skórkach
Wykonanie zabiegu na modelkach

Wprowadzenie do
makijażu

permanentnego

: .



Makijaż permanentny brwi ombre to najnowsza
technika makijażu permanentnego. Pigmentacja
brwi ombre polega na użyciu kilku kolorów
barwnika w celu osiągnięcia przejść tonalnych,
które stwarzają bardzo naturalny i trójwymiarowy
efekt makijażu.Brwi nie są jednolite, ale
wycieniowane tak, by do złudzenia przypominały
naturalne brwi. Brwi wykonane tą techniką są
jaśniejsze u nasady i mocniej nasycone przy
końcówce

Część teoretyczna:

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 klientko 
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy kursantki

Część praktyczna:

Ćwiczenia na skórkach
Wykonanie zabiegu na modelkach

Brwi permanentne
Ombre

: .



Makijaż permanentny brwi powder brows to jedna z  
najnowszych technik makijażu permanentnego.
Pigmentacja brwi powder browsk polega na użyciu
kilku kolorów barwnika w celu osiągnięcia przejść
tonalnych, które stwarzają bardzo naturalny i
trójwymiarowy efekt makijażu

Część teoretyczna:

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:

Ćwiczenia na skórkach
Wykonanie zabiegu na modelkach

Brwi permanentne
Powder

: .



Makijaż permanentny powieki górnej
(zw.makijażem permanentnym oczu) polega na
pigmentacji kreski tuż nad linią rzęs. Efektem takiej
pigmentacji jest optyczne zagęszczenie linii rzęs i
nadanie oku wyrazistości.Kurs skierowany do osób
znających już podstawy mikropigmentacji. Odbyły
szkolenie z wprowadzenia do mikropigmentacji i
potrafią wykonać brwi dowolną metodą.

Część teoretyczna:

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:

Ćwiczenia na skórkach
Wykonanie zabiegu na modelkach

Kreska dolna i
g�rna

: .



Metoda cieniowania ust polega na nadaniu ustom
nowego, perfekcyjnego konturu, który pięknie
wykroi kształt ust, jak również wycieniowaniu
brzegów i obszarów pod konturem, sprawiając
wrażenie roztartej pomadkiKurs skierowany do
osób znających już podstawy mikropigmentacji.

Część teoretyczna:

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 
Przygotowanie klientów oraz stanowiska do zabiegu
Prawidłowy rysunek
Rysowania kresek oraz ich wypełniania gradientem
Dobór pigmentów oraz rozświetlaczy, praca dwoma
kolorami
Dobierania kształtu i barwy  i do indywidualnego typu
urody klientki
Wyrównanie asymetrii
Wyeliminowanie błędów w pracy kursantki

Część praktyczna:

Ćwiczenia na skórkach
Wykonanie zabiegu na modelkach

Usta permanentne

: .



5 dni 4 techniki 
makijużu permanentnego

Wybierz nasz pakiet szkoleniowy 5 dni 4 techniki makijażu permanentnego i stań się

specjalistom w swoim fachu. Dzięki temu szkoleniu możesz ruszyć w świat pmu, działać od

razu. Otworzyć gabinet,zacząć prace w salonie lub rozpocząć działaność mobilną .Naprawdę!.

Spełnij swoje marzenia ,rozwijaj swoje pasje. 

Centrum szkoleń Iwony Kozak
884  787 526
szkolenia@kontact
www.szkolenia.kontact.pl

5 Dni
4 techniki w 5 dni

1.Wprowadzenie do makijażu permanentnego
2.Brwi permanentne Ombre
3.Brwi permanentne Powder

4.Kreska dolna i górna
5.Usta permanentne

6400 zł

Pakiet



Zapisz Się!!! 
Zacznij zaw�d z Nami!

Tel: 884 787 526

szkolenia@kontact.pl

www.szkolenia.kontact.pl


