
Wizaż  10 makijaży 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 wizaż.
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 wizażu 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



Przyszłosc zaczyna sie dzi�

Wizaż 10 makijaży w 5 dni

1.Makijaż dzienny i ślubny

2.Makijaż kobiety dojrzałej i wieczorowy

3.Contouring ,Makijaż z efektem Glow

4.Makijaż smokey eye,Idealna kreska

5.Spot light, Cut Crease

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
szkoleniowego 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 Wizaż 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 Wizażu.

Marta
Karbowska

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 najdłużej.

Nasza 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



Część teoretyczna (2h):

Charakterystyka makijażu ślubnego i dziennego
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

Część praktyczna(6h):

Wykonanie makijażu na modelce

Makijaż  �lubny
dzienny

Treść kursu obejmuje pokaz makijażu oraz
ćwiczenia na modelce. Oprócz umiejętności
technicznych, kurs stanowi doskonałą okazję do
uzupełnienia swojego know-how dotyczącego
funkcjonowania na rynku makijaży
okolicznościowych, także przygotuj własną listę
pytań.Szkolenia adresowane są dla wizażystek i
kosmetyczek, które pragną pogłębiać wiedzę z
dziedziny makijażu profesjonalnego oraz osób
które posiadają poczucie estetyki .

: .



Część teoretyczna (2h):

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
Rodzaje makijażu wieczorowego
Techniki blendowania cieni
Zastosowanie pigmentów
Rodzaje sztucznych rzęs
Techniki klejenia rzęs

Część praktyczna(6h):

Wykonanie makijażu na modelce

Makijaż 
 wieczorowy i

kobiety dojrzałej

Treść kursu obejmuje pokaz makijażu oraz
ćwiczenia na modelce. Oprócz umiejętności
technicznych, kurs stanowi doskonałą okazję do
uzupełnienia swojego know-how dotyczącego
funkcjonowania na rynku makijaży
okolicznościowych, także przygotuj własną listę
pytań.Szkolenia adresowane są dla wizażystek i
kosmetyczek, które pragną pogłębiać wiedzę z
dziedziny makijażu profesjonalnego oraz osób
które posiadają poczucie estetyki .

: .



Część teoretyczna(2h):

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

Część praktyczna(6h):

Wykonanie makijażu na modelce

Makijaż 
 Contouring

Makijaż z efektem
Glow

Bazą perfekcyjnego makijażu Kim jest zawsze
idealnie wykonturowana twarz oraz złoto-
brązowy makijaż oczu, który nadaje spojrzeniu
eleganckiego, ale też seksownego wyrazu.
Makijaż z efektem Glow modeluje światłem rysy,
podkreśla piękno opalenizny. Jest przestrzenny i
nowoczesny.

: .



Część teoretyczna(2h):

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
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

Część praktyczna(6h):
-wykonanie makijażu na modelce

Makijaż  
smokey eye ,

Idealna kreska

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. Szkolenie
przeznaczone jest dla osób, które chciałyby
nauczyć się perfekcyjnego makijażu ust, brwi i
kresek, czyli najistotniejszych elementów
makijażu.

: .



Część teoretyczna(2h):

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

Część praktyczna(6h):

Wykonanie makijażu na modelce

Makijaż  
Spot light,
Cut Crease

Stworzyliśmy specjalny kurs dla wizażystek oraz
pasjonatek makijażu, które mają już podstawowe
umiejętności i chciałyby rozwijać się i nabywać nowe
umiejętności z tej dziedziny.

: .



5 dni 10 makijaży

Wybierz nasz pakiet szkoleniowy 5 dni 10 makijaży i stań się specjalistom w swoim fachu.

Dzięki temu szkoleniu możesz ruszyć w świat Wizażu, działać od razu. Otworzyć

gabinet,zacząć prace w salonie lub rozpocząć działalność mobilną. Naprawdę! Spełnij swoje

marzenia, rozwijaj swoje pasje. 

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

5 Dni

Wizaż 10 makijaży w 5 dni
1.Makijaż dzienny i ślubny

2.Makijaż kobiety dojrzałej i wieczorowy
3. Contouring ,Makijaż z efektem Glow
4. Makijaż smokey eye , Idealna kreska

5. Spot light,Cut Crease

4000 zł

Pakiet



Zapisz Się!!! 
Zacznij zaw�d z Nami!

Tel: 884 787 526

szkolenia@kontact.pl

www.szkolenia.kontact.pl


