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W programie:

Stylizacja brwi henna klasyczna
+regulacja

Perfekcyjna kępka

Nitkowanie brwi

Chemia kleju - zły klej czy złe
warunki ?

Lifting brwi - Laminacja

5 różnych metod tworzenia
kępek - bujana,
drapana,przekładana i w palcach

Miks 2-3 różnych skrętów na
oku,poprawa i przyspieszona
rzędowość

"Hollywood Efect" - przedłużanie
rzęs.0 4
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Co  zyskujesz:

Zajęcia prowadzone przez
Profesjonalistkę w dzieidzinie
stylizacji oprawy oka.
Nowoczesne świetnie wyposażone
klimatyzowane  sale szkoleniowe.
Kameralne grupy ( 4-8 osób)
Indywidualne podejście
Praca na główkach /modelka
pokazowa /modelkach / skórkach
Materiały dydaktyczne
Poczęstunek 

 



Plan zajęć
Warsztaty Oprawy Oka

 Iwona Kozak

27 luty

Stylizacja brwi henna klasyczna +regulacja
 

Czy chcesz zacząć przygodę w stylizacji brwi?
Czy chciałabyś umieć wykonać piękne i idealnie wykonane brwi  ?
Nauczymy Cię robić henne klasyczną z regulacją- podstawe w stylizacji  oprawy
oka  w kilka chwil, wprowadzisz nową usługę dla swoich klientów. 
Henna brwi + regulacja stanie się topowym zabiegiem w  Twoim gabinecie. 
Tematyka henna klasyczna + regulacja skierowana jest dla osób, które chciałaby
zacząć wykonywać idealne brwi henna być pewną idealnego kształtu i koloru
brwi. 
Idealnie zrobione brwi są podstawą zadowolenia każdej Twojej klientki.

27 marzec

Perfekcyjna kępka
 

Czy zastanawiasz się czasem czy wykonujesz idealnie kępki ?
Chciałabyś aby Twoje stylizacje rzęs były naturalnie piękne a klientki
zachwycone?
Jeśli nie masz jeszcze całkowitej pewności lub pragniesz jeszcze dopracować swoje
umiejętności tworzenia Perfekcyjnych kępek - to warsztaty dla Ciebie. 
Nauczysz się właściwego kształtu kępki, odpowiedniej grubości oraz kształtu.  
Jeśli chcesz udoskonalić swoje stylizacje rzęs to są warsztaty dla Ciebie!
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24 Kwiecień

Nitkowanie brwi 
 

Masz wrażenia, że Twoje klientki nie lubią regulacji brwi woskiem lub pensetą?  
Chciałabyś zaproponować im coś innego- bardziej precezyjnego i delikatnego? 
Zapraszamy na warsztaty , na których dowiesz się jak osiągnąć umiętność
Nitkowania- najlepsza metoda nadawania idealnego łuku.
Warsztat dla każdej stylistki brwi, wizażystki.
Stylizacje brwi  to praca wymagająca dużo wyobraźni, pracy i pewności pracy ręki.
Im więcej ćwiczeń i wiedzy tym bardziej perfekcyjny efekt . 

29 Maj

Chemia kleju - zły klej czy złe warunki ?
 

Czy zdarzają Ci się sytuacje kiedy otwierasz klej do rzęs i nie nadaje się do pracy ,
lub co gorsza bardzo często uczula Twoje klientki ?
Czy obawiasz się wtedy, że stylizacja się nie uda lub będzie reklamacja ze strony
klientki ?
Jest to czas na rozpoczęcie pracy na wyższym poziomie.  
Pokażemy Ci idealne rozwiązanie.
Nauczymy Cię połączenia kleju z innymi produktami do stylizacja rzęs , składy, jak
mogą zachowywać się w różnych warunkach, co może stać się kiedy klej nie
nadaje się do użytkowania .  
Nauczymy Cię idealnych warunków w jakich powinny być przechowywane twoje
produkty do stylizacji rzęs!
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26 Czerwiec

Lifting Brwi
 

ile razy na stylizację brwi zgłosiła się klientka posiadająca grube niesforne do
ułożenia brwi?
Czy pracując tylko na hennie nie obawiałaś się, że włoski nie ułożą się idealnie ?
Technika Liftingu brwi jest skierowana do stylistek brwi, makijażystek, które
pracują oraz nie pracują, tą techniką . 
 Zapraszamy na warsztat perfekcyjnej stylizacji brwi w celu uzyskania
perfekcyjnego efektu.

31 Lipiec
Miks 2-3 różnych skrętów na oku, poprawa i przyspieszona rzędowość

 
 
 
 

 
Ile razy zastanawiasz się nad techniką, która ułatwi Tobie prace,przyspieszy
zabieg stylizacji rzęs?
Czy pracując tylko 1 metodą  nie zadawałaś sobie pytania że możesz zrobi coś
bardziej efektownie, szybciej i lżej dla Siebie?
Technika tworzenia kępek jest skierowana do stylistek rzęs, które nie pracują
jeszcze wszystkimi sposobomi oraz dla osób które nie czująsię pewnie. 
 Zapraszamy na warsztat perfekcyjnej stylizacji rzęs 5 technikami w celu
uzyskania perfekcyjnego efektu stylizacji rzęs w najbardzej wygody dla Ciebie? 
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28 Sierpień

5 różnych metod tworzenia kępek - bujana, drapana, przekładana i w palcach
 

Ile razy zastanawiasz się nad techniką, która ułatwi Tobie prace,przyspieszy
zabieg stylizacji rzęs?
Czy pracując tylko 1 metodą  nie zadawałaś sobie pytania że możesz zrobi coś
bardziej efektownie, szybciej i lżej dla Siebie?
Technika tworzenia kępek jest skierowana do stylistek rzęs, które nie pracują
jeszcze wszystkimi sposobomi oraz dla osób które nie czująsię pewnie. 
 Zapraszamy na warsztat perfekcyjnej stylizacji rzęs 5 technikami w celu
uzyskania perfekcyjnego efektu stylizacji rzęs w najbardzej wygody dla Ciebie? 

25 Wrzesień
"Hollywood efect"

 
Czy często zdarzają Ci się klientki, które pragną naturalnego efektu pięknych rzęs?  
Czy proszą o stylizację bardzo efektywną?
Technika Hollywood efect jest widoczna, efektowna, dla odważnych klientek . 
Naucz się walczyć z  niewyraźnymi, nijakimi rzęsami. 
Naucz się pięknie stylizować rzęsy  klientką, które pragną efektu pięknych
efektownych rzęs. 
Naucz się wydobywać utracone piękno!   
Dzięki pracy sposobem Hollywood efect można ukryć braki w  rzęsach Twoich
klientek , które pozakończnej usłudze powiedzą WOW.
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Zapisy

Koordynator  działu szkoleń : 884 787 526 , szkolenia@kontact.pl

Przewidujemy 6 zjazdów  
Cena 1 zjazdu 600 zł

Dofinansowania  : 500 116 505 , dofinansowania@kontact.pl
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ANGELIKA CENTKOWSKA

*Technik usług kosmetycznych

*Właścicielka prestiżowego gabinetu
kosmetycznego we Wrocławiu

*Wieloletnie doświadczenie
szkoleniowe Mayamy , Mathroska,
Stylizacja rzęs

*Wykonuje zabiegi z zakrsu kosmetyki i
kosmetologi estetycznej

*udzial w licznych kursach i szkoleniach
z zakresu stylizacji brwi i rzęs 

* ulubione techniki: 
Henna Pudrowa/Lifting Brwi/Klasyczne
przedłużanie rzęs/Hollywood Efect

Wykształcenie wyższe : 
Technik usług kosmetycznych 
Studia psychologiczne
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