
Stylizacja rzęs i brwi 
 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 stylizacja rzęs i
brwi.
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 stylizacji rzęs i brwi
sprawia, że grono ludzi
obdarzających centrum szkoleń
Iwony Kozak zaufaniem stale się
powiększa i jest to dla nas
powodem do dumy

Nicoletta

„Piękno zbawi �wiat” - Fiodor Dostojewski

poznaj moje najważniejsze
warto�ci



Przyszłosc zaczyna sie dzi�

Stylizacja brwi  i rzęs  5 dni .

1.Stylizacja brwi farbką Elan+Laminacja

2.Laminacja rzęs+vital Botox

3.Stylizacja rzęs metoda 1;1

4.Stylizacja rzęs metoda light Volume

5.Stylizacja rzęs metoda Mega Volume

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 pamietaj 

„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 Stylizacja brwi i rzęs wywołuje wiele emocji, co pobudza chęć
pogłębiania wiedzy na jej temat. Zarówno pacjenci, jak osoby wykonujące  chcą
wiedzieć o niej 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 stylizacji rzęs i brwi

Nicoletta
Victor

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 najdłuże.j

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

Misja Centrum Holistyczne
podej�cie

Kosmetyka to styl
życia



Część teoretyczna (2 godziny)

Higiena pracy stylistki
Narzędzia i wyposażenie stanowiska pracy
Omówienia, charakterystyka i porównanie produktów do
brwi dostępnych na rynku
Geometria brwi- projektowanie kształtu brwi różnymi
technikami
Farbka Elan – charakterystyka, kolorystyka
Laminacja brwi
Analiza typów urody
Regulacja brwi
Przeciwwskazania i zalecenia do farbowania Elan

Część praktyczna(4godzin)

Wykonanie stylizacji na modelkach
laminacja +farbka Elan

Farbka Elan
+Laminacja brwi

+architektura brwi

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać
rezultat perfekcyjnych brwi, propozycja dla klientek,
które nie chcą poddać się zabiegom makijażu
permanentnego, a chcą cieszyć się efektem  idealnie
wystylizowanych, a zarazem naturalnych brwi na
dłużej.  Szkolenie przeznaczone jest również dla osób,
którym zależy na pełnej ofercie z zakresu brwi i oka. Jest
to również świetne dopełnienie usługi makijażu, bowiem
brwi mogą zmienić wyraz twarzy

: .



Czczęść teoretyczny(1 - 2 godziny)

Przeciwskazania 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: 
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

Stylizacja Rzęs 1:1

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.

: .



Czczęść teoretyczny(1 - 2 godziny)

Przeciwskazania 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: 
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

Stylizacja Rzęs light
volume

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.

: .



Czczęść teoretyczny(1 - 2 godziny)

Przeciwskazania 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: 
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

Stylizacja Rzęs
mega volume

Przedłużanie   rzęs   4:1-10:1   polega   na   doklejaniu   do   
rzęsy   prawdziwej   odpowiednio   od czterech do
dziesięciu 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.

: .



Lifting i Laminacja
rzęs

 

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.

: .

Część teoretyczna(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
Technika naniesienia preparatów niezbędnych przy
zabiegu
Koloryzacja rzęs
Tajemnice idealnego skrętu
Psychologia pracy z klientem

część praktyczna(4 - 5 godzin)

Wykonanie zabiegu na modelce



5 dni stylizacja rzęs i brwi

Wybierz nasz pakiet szkoleniowy 5 dni Stylizacja rzęs i brwi i stań się specjalistom w swoim

fachu. Dzięki temu szkoleniu możesz ruszyć w świat rzęs i brwi, 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

Pakiet
5 Dni

1.Stylizacja brwi farbką Elan+Laminacja
2.Laminacja rzęs+vital Botox
3.Stylizacja rzęs metoda 1;1

4.Stylizacja rzęs metoda light Volume
5.Stylizacja rzęs metoda Mega Volum

5200 zł



Zapisz Się!!! 
Zacznij zaw�d z Nami!

Tel: 884 787 526

szkolenia@kontact.pl

www.szkolenia.kontact.pl


