Proponowane miny szkolenia w Warszawie / lipiec/sierpien
Proponowane ponizsze terminy dotycz szkolen grupowych!

SZKOLENIE „ PERFEKCYJNA KĘPKA ‘’
w całości poświęcone metodzie kreowania kępek ,
doskonalenie aplikacji rzęs

18 Lipca – godz.9-17
26 Lipca –godz.9.00-17.00
28 Sierpnia – godz.9.00-17.00

grupa – 950 zł
indywidualne – 2000 zł

SZKOLENIE „ REKONSTRUKCJA RZĘS „
szkolenie dotyczące aplikacji rzęs na oczach trudnych
oraz z defektami rzęsowymi . Tworzenie protez rzęsowych .

24 LIPCA – godz. 9 -17
grupa – 950 zł
indywidualne – 2000 zł

SZKOLENIE ZE STYLIZACJI I REKONSTRUKCJI BRWI
„ OMBRE EFFECT , MAPPING BROWS ‘’
3 LIPCA – godz.9.00-17.00 BRAK MIEJSC
25 LIPCA –godz.9.00-17.00
23 SIERPNIA –godz.9.00-17.00
Grupa – 950 zł
Indywidualne – 2000 zł

SZKOLENIE ULTRA VOLUME DLA POCZĄTKUJĄCYCH, METODA 1:1
10 LIPCA – godz.9.00-17.00
21 SIERPNIA –godz.9.00-17.00
Grupa – 950
Indywidualne- 2000 zł

SZKOLENIE Z METOD OBJĘTOŚCIOWYCH 2D/3D
NA RZĘSACH NATURALNYCH/ SYNTETYCZNYCH
11 LIPCA – godz. 9.00-17.00 BRAK MIEJSC
22 SIERPNIA – godz.9.00-17.00
Grupa - 950zł
Indywidualne 2000 zł

SZKOLENIE – MEGA OBJĘTOŚCI EXTREME VOLUME NA RZĘSACH DOUBLE
VOLUME
+MODELOWANIE OKA
17 LIPCA – 9.00-17.00 BRAK MIEJSC
29 SIERPNIA -9.00 -17.00
Grupa – 950 zł
Indywidualne -2000 zł

Zapraszamy na szkolenia!
Nasza regularna oferta wraz z dokładnym opisem programu szkolenia poniżej.

Basic Lash Training
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH - metoda 1:1
Program:
1. Anatomia budowy powieki górnej, mieszka włosowego. Omówienie cyklu wzrostu rzęs.
2. Zagadnienia z dermatologii (omówienie najczęściej występujących schorzeń okolic oka).
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
4. Produkty i narzędzia wykorzystywane podczas aplikacji rzęs.
5. Profesjonalna obsługa klienta, która dotyczy: przeprowadzenia wywiadu (zapoznanie się
ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do zabiegu), przygotowania do zabiegi aplikacji
rzęs oraz zaleceń po zabiegu.
6. Techniki aplikacji rzęs metodą 1:1.

7. Dokładne omówienie procedury zabiegu, krok po kroku, od odpowiedniego przygotowania
rzęs (demakijażu), po aplikację, uzupełnienie, pielęgnowanie oraz zdejmowanie rzęs.
8. Poznanie praktycznych wskazówek, ułatwiających aplikację rzęs.
9. Dobór rzęs (profilu, rozmiaru, grubości), pod kątem korekty kształtu oka.
10. Analiza ewentualnych problemów występujących podczas i po aplikacji; sposoby na tzw
"trudne rzęsy", postępowanie w przypadku uczuleń.
11. Praktyka obejmuje pełną aplikacją rzęs na modelce pod okiem instruktora.

Aplikacja 1:1 rzęs o grubości 0,15 oraz 0,1. Praca kursantki.

SZKOLENIE Z METOD OBJĘTOŚCIOWYCH 2D/3D NA RZĘSACH SYNTETYCZNYCH
teoria+ nauka aplikacji rzęs metodą 2D/3D
1. Techniki aplikacji rzęs metodą podwójnego zagęszczania 2D/3D.
2. Produkty i narzędzia rekomendowane do techniki 2D/3D (kleje, pęsety).
3. Metody kreowania kępek 2D/3D, chwytanie, aplikacja, zdejmowanie.
4. Rozpoznawanie rzęs naturalnych od syntetycznych.
5. Analiza ewentualnych problemów występujących podczas aplikacji metodą podwójnego
zagęszczania.
6. Praktyka obejmuje pełną aplikację rzęs metodą 2D/3D pod okiem instruktora

Na zdjęciu: praca kursantki

SZKOLENIE Z METOD OBJĘTOŚCIOWYCH 2D/3D NA RZĘSACH NATURALNYCH
teoria oraz nauka techniki 2D/3D na rzęsach naturalnych
Zapoznanie się z pracą na rzęsach naturalnych, które zasadniczo różnią się od rzęs
syntetycznych. Odróżnianie rzęs naturalnych od rzęs syntetycznych.
1. Dobór pęset do metod objętościowych, kleju oraz innych produktów ułatwiających aplikacje
objętościowe na rzęsach naturalnych.
2. Wybór metody objętościowej do stanu rzęs klientki.
3. Omówienie zagadnień : perfekcyjna kępka, optymalna ilość kleju, podstawowe zasady przy
aplikacji kępek, łączenie różnych profili (J, C, C"max", C"extreme") w "poziomie" i
"pionie".
4. Autorska metoda aplikacji: natural lashes Volume Technique. Nauka kreowania kępek do
metod 2D, 3D, 4D, 5D różnymi technikami. Chwytanie, aplikacja, zdejmowanie.
Ćwiczenie tworzenia kępek do metod objętościowych przed aplikacją na modelce.
5. Dokładne omówienie stylizacji oka powyższymi metodami.
6. Dobór rzęs (profilu, rozmiaru), pod kątem korekty kształtu oka.
7. Stylizacja oka: Natural look Effect, Glamour Effect, Wave Effect, Cat eye Effect.
8.

Pełna aplikacja rzęs na modelce - metodą 2D/3D różnymi technikami

Metoda 2D/3D, aplikacja kursantki.

Aplikacją objętościowa 5D, wykonana przez instruktorkę Magdalenę Jechna-Dużyńską

Metody objętościowe 5D/6D na rzęsach syntetycznych
+ Modelowanie oka

SZKOLENIE Z METOD OBJĘTOŚCIOWYCH 5D/6D + MODELOWANIE OKA
teoria oraz nauka techniki 5D, 6D, 8D na rzęsach syntetycznych
1. Omówienie zagadnień : ciężar rzęs, perfekcyjna kępka, optymalna ilość kleju, podstawowe
zasady przy aplikacji kępek, łączenie różnych profili (C, D) w "poziomie" i "pionie". 2.
Przegląd produktów do zagęszczania objętościowego: (rzęsy 0,05, 0,07, 0,1), specjalistyczne
pęsety, kleje, primery, removery oraz inne produkty niezbędne do aplikacji objętościowych.
3. "3 Step System" - innowacyjna metoda utrwalająca efekt aplikacji.
4. Wybór metody objętościowej do stanu rzęs klientki.
5. och! lashes Volume Technique - 6 technik tworzenia kępek. Nauka kreowania kępek do
metod 2D, 3D, 4D, 5D, 8D. Chwytanie, aplikacja, zdejmowanie. Ćwiczenie tworzenia
kępek do metod objętościowych przed aplikacją na modelce.
5. Dokładne omówienie stylizacji oka powyższymi metodami.

6. Dobór rzęs (profilu, rozmiaru, grubości), pod kątem korekty kształtu oka.
7. Stylizacja oka: Natural look Effect, Glamour Effect, Wave Effect, Cat eye Effect.
8. Pełna aplikacja rzęs na modelce, w pierwszym dniu - metodą 2D/3D różnymi technikami, w
drugim dniu - metodą 5D/6D różnymi technikami.
Aplikacja objętościowa 8D, profil C 0,07 (trzy kolory brązu: ciemny, średni i jasny), oraz
stylizacja i rekonstrukcja brwi wykonana przez instruktorkę Magdalenę Jechna-Dużyńską.

Eyebrows Design

SZKOLENIE ZE STYLIZACJI, REKONSTRUKCJI ORAZ ZAGĘSZCZANIA BRWI
1. Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną (praca na modelce).
2. Przygotowanie klientki do zabiegu, omówienie ewentualnych defektów i planu stylizacji
brwi
3. Dobieranie kształtu brwi do kształtu twarzy oraz typu urody klientki.
4. Przegląd narzędzi i produktów rekomendowanych do zabiegu.
5. Farbowanie brwi (przegląd produktów: musy, henna, browlinery).
6. Korekta niedoskonałości oraz blizn.
7. Ochrona i pielęgnacja brwi po zabiegu.
8. Zabieg stylizacji, rekonstrukcji i zagęszczania brwi na modelce.

Na zdjęciu: rekonstrukcja od podstaw na ręce (zdjęcie po lewej) wykonana przez
instruktorkę Magdalenę Jechna-Dużyńską, rekonstrukcja brwI (zdjęcia: dolne i górne po
prawej) wykonane przez kursantkę podczas szkolenia.

Szczegółowe informacje:
- każda kursantka jest zobowiązana do zapewnienia sobie modelki podczas szkolenia
grupowego; jeśli jesteś z daleka/zza granicy i nie masz możliwości organizacji nikogo
znajomego, wystarczy dać nam znać 
- na każdym szkoleniu kursanta otrzymuje obszerną wiedzę zarówno teoretyczną jak i
praktyczną;
- podczas szkolenia kursanci mają do dyspozycji w pełni wyposażone stanowisko pracy,
wysokiej jakości narzędzia i produkty oraz fachową pomoc instruktora; materiały
pomocnicze, prezentację.
- po szkoleniu,kursant otrzymuje imienny certyfikat w języku polskim i angielskim
akceptowany w innych krajach Unii Europejskiej;
Można odbyć szkolenie w trybie indywidualnym. Zapraszamy:
Terminy szkoleń indywidualnych ustalamy wspólnie z kursantką, chętną na dane szkolenie
- cena szkolenia jednodniowego (indywidualnie) aplikacja rzęs: 2000zł,
- cena szkolenia Eyebrows Design (indywidualnie): 2000zł
Wszystkie szkolenia odbywają się w godzinach 9:00 – 17:00
Modelki potrzebne od godziny 12:00 oraz 14.00 (szkolenie 1:1/brwi)/ od godziny 12:30
(reszta szkoleń)
Zapewnienie modelki z naszej strony to koszt 50 zł .

Zapraszam!
Magdalena Jechna-Dużyńska

Koszt szkolenia może się zmienić . W przypadku rozwiązania grupy , szkolenie będzie traktowane
indywidualnie .
*zadatek rezerwuje miejsce na szkoleniu, w przypadku rezygnacji z kursu nie jest zwracany
*zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny w przypadku, kiedy na szkolenie zgłosi się mniej niż
trzy osoby, grupa 2os/950zł, 1 os/indywidualne/ 2000 zł

