Akademia Artystycznego Makijażu Permanentnego Make Up Your Mind
została założona przez Patrycję Radoń - międzynarodową trenerkę makijażu
permanentnego, certyfikowaną linergistkę międzynarodowej federacji PRO
ARTIST. Patrycja jest pierwszą w Polsce i drugą na świecie trenerką
uhonorowaną
Certyfikatem
Jakości
Szkoleniowej
Pro
Teacher,
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W ubiegłych latach
współpracowała z wieloma wiodącymi markami branży PMU.
Działalność naszej
Akademii opiera się na długoletniej praktyce
zawodowej, a jej największą zaletą jest przede wszystkim profesjonalizm
i indywidualne podejście do każdego ucznia. Podczas szkoleń mocno
stawiamy na praktykę zawodową oraz rozwinięcie umiejętności pracy
samodzielnej. Każde z naszych szkoleń jest opracowane z myślą o uczniach
tak, aby poziom umiejętności po szkoleniu był wysoki, dopasowany do
indywidualnych potrzeb i możliwości naszych uczniów.
Gwarantujemy Ci, że wybierając szkolenia w Make Up Your Mind zdobędziesz
odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, aby rozpocząć karierę w zawodzie
linergisty i nie tylko na wysokim poziomie. Specjalnie opracowany - autorski
program szkoleniowy pozwoli Tobie szybko pozyskać szerokie grono
zadowolonych klientek. Techniki prezentowane na szkoleniach są nowoczesne,
lekkie, a jednocześnie bardzo trwałe dzięki pracy na wysoce specjalistycznych
urządzeniach i pigmentach do makijażu permanentnego.

Szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego brwi delikatnymi
technikami. Zyskaj nowe umiejętności zdobywając wiedzę z zakresu
pigmentacji brwi! Makijaż permanentny w ostatnich latach stał się jednym
z podstawowych zabiegów gabinetów urody. Brwi to wizytówka każdej,
nowoczesnej kobiety, dlatego zabiegi stylizacyjne zyskują na popularności
wśród dzisiejszych klientek. Naucz się nowoczesnych technik pigmentacji
z prekursorami techniki Ombre w POLSCE - Make Up Your Mind Pro Academy.
Nasz unikatowy program szkoleniowy pomógł wielu topowym linergistkom
w drodze do kariery. Wśród naszych uczennic są największe nazwiska
z branży PMU! Dołącz do nich już dziś zaczynając swoją drogę zawodową
właśnie z nami.
Delikatne techniki pigmentacji to zdecydowany must have każdej
nowoczesnej linergistki. Makijaż permanentny typu SOFT opiera się na
wielowarstwowej pracy w delikatny, nietraumatyzujący skóry sposób.
Szkolenie skierowane jest dla osób początkujących oraz takich, które
wykonują makijaż permanentny starymi technikami. Osoby, które szkoliły się
ponad 5-6 lat temu będą weryfikowane podczas zapisów – niezbędne jest
przesłanie portfolio swoich wcześniejszych pigmentacji.
Program szkolenia:
• Wskazania i przeciwwskazania – formularz zgody
• Rodzaje cery, a pigmentacja
• Technika pracy
• Rysunek wstępny
• Odcienie brwi – czyli jak dobrać odpowiedni kolor do klienta
• Dobór odpowiedniej techniki
• Prawidłowy wywiad z klientem – jak spełnić oczekiwania swoje i klienta
• Rodzaje pigmentów – trwałość, skład, odbarwienia, podobieństwa i różnice
• Reklama – jak prowadzić swój biznes w sieci (social media, strona
internetowa)
• Postępowanie pozabiegowe
• Q&A klienta, czyli jak poradzić sobie z nachalnością klientów
• Praca na sztucznej skórce
• Ćwiczenia praktyczne na modelkach
Warianty:
3 dni - 6000 zł netto (3/4 modelki)
4 dni - 7800 zł netto (5/6 modelek)
5 dni - 8700 zł netto (7/8 modelek)

Oprócz standardowej oferty możesz wzbogacić swoje
szkolenie o dodatkowe dni szkoleniowe
i rozszerzyć wiedzę z zakresu pigmentacji lub skorzystać
z dodatkowych opcji pomocnych w otwarciu swojego biznesu.
Dodatki:
• Bezbolesne usuwanie makijażu permanentnego za pomocą
Bio Removera - 1 dzień - 1500 zł netto (oferta zawiera zestaw
startowy do usuwania makijażu permanentnego)
• Korekta swoich modelek (po miesiącu) - 1 dzień - 1700 zł netto
• Wyprawka (zawiera wyspecjalizowane urządzenie do
pigmentacji soft – BLOSSOM, 10 igieł do makijażu
permanentnego, 5 pigmentów, kredkę do rysunku wstępnego,
3 skórki z twarzą, 30 tacek, znieczulenie, suwmiarkę)
- 3500 zł netto
• Sesja zdjęciowa branżowa/beauty + profesjonalny makijaż
- 1000 zł netto
• Cover i stare makijaże - 1700 zł netto / dzień

Rozbudowane szkolenie podstawowe z makijażu
permanentnego brwi oraz ust delikatnymi
technikami. Odbycie szkolenia w naszej Akademii
jest idealnym krokiem, aby poszerzyć ofertę usług
w Twoim gabinecie. Klasycznie podkreślone brwi
z efektem Ombre zachwycą każdą Twoją
Klientkę. Nowo nabyte umiejętności sprawią, że
Klientki będą marzyć nie tylko o makijażu
permanentnym brwi, ale także o podkreśleniu ust
w Twoim wykonaniu! Technika makijażu
permanentnego
ust
typu
SOFT,
którą
prezentujemy na szkoleniu subtelnie podkreśla
czerwień wargową. Jeśli chcesz zdobyć wiedzę
oraz praktykę z nowych, delikatnych technik
pigmentacji, które w nienachalny sposób
podkreślają urodę Twoich Klientek to szkolenie
Basic Brows and Lips jest skierowane do Ciebie.

Program szkolenia:
• Budowa i funkcje skóry dla linergistów
• Wskazania i przeciwwskazania – formularz zgody
• Rodzaje cery a pigmentacja
• Technika pracy
• Rysunek wstępny
• Odcienie brwi i ust – czyli jak dobrać odpowiedni kolor do klienta
• Dobór odpowiedniej techniki
• Prawidłowy wywiad z klientem – jak spełnić oczekiwania swoje i klienta?
• Rodzaje pigmentów – trwałość, skład, odbarwienia, podobieństwa i różnice
• Reklama – jak prowadzić swój biznes w sieci (social media, strona
internetowa)?
• Postępowanie pozabiegowe
• Q&A klienta, czyli jak poradzić sobie z nachalnością klientów
• Praca na sztucznej skórce
• Ćwiczenia praktyczne na modelkach
Warianty:
4 dni - 6900 zł netto (5/6 modelek)
5 dni - 8600 zł netto (7/8 modelek)
6 dni - 10300 zł netto (9/10 modelek)

Dodatki:
• Bezbolesne usuwanie makijażu permanentnego za pomocą
Bio Removera - 1 dzień - 1500 zł netto (oferta zawiera zestaw
startowy do usuwania makijażu permanentnego)
• Korekta swoich modelek (po miesiącu) - 1 dzień - 1700 zł netto
• Wyprawka (zawiera wyspecjalizowane urządzenie do
pigmentacji soft – BLOSSOM, 10 igieł do makijażu
permanentnego, 5 pigmentów, kredkę do rysunku wstępnego,
3 skórki z twarzą, 30 tacek, znieczulenie, suwmiarkę)
- 3500 zł netto
• Sesja zdjęciowa branżowa/beauty + profesjonalny makijaż
- 1000 zł netto
• Cover i stare makijaże - 1700 zł netto / dzień
• Szkolenie BASIC EYES (minimum 2 dni) - 1600 zł netto / dzień

Szkolenie skierowane jest dla osób doświadczonych,
pigmentujących minimum rok czasu.
W przypadku
pigmentowania poniżej wyznaczonego okresu lub gdy
uczestnik szkolił się ze starych metod pigmentacji (ponad 5-6
lat temu) niezbędne będzie przesłanie portfolio swoich prac.
Każda osoba jest indywidualnie weryfikowana podczas
zapisów.
Program szkolenia:
• Technika pracy teoria + praktyka na skórkach
• Rysunek wstępny - szablonowość, a indywidualizacja, czy istnieje
idealny sposób na rysunek w 5 minut
• Dobre zdjęcie – czym robić zdjęcia i w jaki sposób
• Pokaz LIVE każdej techniki pigmentacji
• Prezentacja multimedialna i multimedialny pokaz podczas
samodzielnej pracy kursantów (usta, brwi)
• Jak pracować, aby pigment osadził się w 90-100% w skórze
• Trwały, a nietrwały makijaż – co wybrać?
• Dobór odpowiedniej techniki
• Prawidłowy wywiad z klientem – jak spełnić oczekiwania swoje
i klienta
• Rodzaje pigmentów – trwałość, skład, odbarwienia,
podobieństwa i różnice
• Postępowanie pozabiegowe
• Samodzielna praca z modelką
Warianty:
3 dni - 5400 zł netto
2 dni - 4000 zł netto
1 dzień - 2500zł netto
Szkolenie MASTERCLASS można odbyć również w wersji jedno lub
dwudniowej z wybranej partii – brwi , kreski bądź usta.

SZKOLENIE BASIC
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykonują jedną z dwóch technik
pigmentacji - microblading lub klasyczne pudrowanie.
SZKOLENIE MASTER
Szkolenie dla osób wykonujących dwie techniki pigmentacji - microblading
oraz klasyczne pudrowanie.

Program szkolenia:
• Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu pigmentacji zakoli
• Praca na zakolach żeńskich vs męskich - budowa skóry
• Rodzaje skóry występujące na głowie
• Technika pracy „Butterfly Effect”
• Pokaz live bądź multimedialny
• BHP w Gabinecie
• Przygotowanie stanowiska pracy oraz klientki do zabiegu
• Praca na sztucznej skórce
• Ćwiczenia praktyczne na modelkach

Warianty:
SZKOLENIE BASIC - 3 dni - 8000 netto
SZKOLENIE MASTER - 2 dni - 6500 netto
Czas trwania dnia szkoleniowego to około 8 godzin.

Warsztaty skierowane są dla zaawansowanych i średnio
zaawansowanych
linergistek/linergistów,
którzy
chcą
poszerzyć swoje umiejętności pigmentacji. To świetna
możliwość, aby poznać od podszewki pigmentację
medyczną brodawki sutkowej i wejść w tajniki tworzenia
rysunku tak ważnego dla wszystkich kobiet!

Program warsztatów:
• Budowa i funkcje skóry dla linergistów
• Wskazania i przeciwwskazania – formularz zgody
• Prawidłowy wywiad z klientem – jak spełnić oczekiwania klienta
• Prawidłowa kwalifikacja do zabiegu (choroba w remisji)
• Reklama – jak prowadzić swój biznes w sieci (social media, strona
internetowa)
• Q&A klienta
• Rodzaje pigmentów - trwałość, skład, odbarwienia, podobieństwa
i różnice
• Dobór odpowiedniego znieczulenia
• Przygotowanie stanowiska pracy oraz klientki do zabiegu
• Zajęcia praktyczne - precyzyjny rysunek wstępny
• Zajęcia praktyczne - praca na sztaludze
• Zajęcia praktyczne - praca na sztucznych skórkach
• Zajęcia praktyczne - praca na modelkach
• Postępowanie pozabiegowe

Cena:
1 dzień - 1200 zł netto (grupa minimum 4 osoby)

Warsztaty organizowane są cyklicznie co 1,5 – 2 miesiące.
Skontaktuj się z nami, aby poznać kolejne terminy. Po zakończeniu
warsztatów każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat. Terminy
dostępne od września 2021.

Szkolenie skierowane jest dla osób początkujących, które nie mają
doświadczenia w pracy ze starymi makijażami lub osób, które
nie czują się pewnie pomimo doświadczenia pracy z klientem.
Jeśli czujesz się zagubiona podczas konsultacji z osobą, której brwi
noszą ślady starej pigmentacji to właśnie szkolenie dla Ciebie.
W dobie laserów i removerów coraz częściej sięgamy po zabiegi
usuwania starego makijażu, ale czy jest to konieczne? Co zrobić kiedy
klient nie chce usuwać makijażu lub zwyczajnie nie może z uwagi na
przeciwwskazania, a jego makijaż nie jest szpecący? Czy każdego Klienta
z czerwonymi brwiami należy odsyłać na laserowe usuwanie? Czy neutralizacja koloru
i znajomość palety barw może pomóc w naprawie pozostałości po starej pigmentacji?
Jakie kolory, pigmenty stosować w danym przypadku? Jak postępować z nowym
Klientem, który przychodzi do nas po pomoc? Z miłą chęcią pokaże Ci jak projektować
brwi i na co zwracać uwagę podczas takiej pigmentacji. Brwi Ombre na starych
brwiach? Tak to możliwe, ale kiedy? Piękny puder i zaznaczone Insta? Wszystko jest do
zrobienia – wystarczy mieć dobre pole. Podzielę się z Tobą moim doświadczeniem –
Cover to nic strasznego.
Program szkolenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czy każdy makijaż należy usuwać, rozjaśniać?
Kiedy otrzymamy najlepsze efekty pigmentacji naprawczej?
Wpływ lasera / removera na pigmentację brwi
Modyfikatory / tonery/ neutralizacja koloru – czy jest zawsze potrzebna?
Rodzaje pigmentów a pigmentacja naprawcza
Kiedy mamy do czynienia z coverem a kiedy z odświeżeniem makijażu
Techniki stosowane podczas pigmentacji naprawczej
Lunch
Pokaz DEMO LIVE
Ćwiczenia projektowania kształtów brwi na skórkach
Praca z modelką

Cena:
1 dzień - 1600 zł netto (grupa 4 osoby)

Podczas pracy z modelkami uczestnicy pracują na swoich
urządzeniach do PMU (prosimy również o zabranie ze sobą
igieł 1RL). Każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat uczestnictwa
w warsztatach Cover w PMU. Podczas szkolenia serwowany
jest poczęstunek dla uczestników oraz ciepły lunch.
WARSZTATY organizowane są cyklicznie co 1,5 – 2 miesiące.
Skontaktuj się z nami, aby poznać kolejne terminy.
Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzymuje imienny
certyfikat. Terminy dostępne od września 2021.

Makijaż permanentny brwi na młodej, gładkiej skórze zawsze wygląda dobrze! A co ze
skórą dojrzałą i wymagającą? Czy Ty także borykasz się z problemem źle osadzającego
się pigmentu, rozmywania efektu lub odrzucenia całkowitego ze skóry? Czy kolory na
skórze tłustej odbarwiają się na niechciane kolory, a dojrzałe klientki wychodzą
z sinoczarnymi brwiami o nierównym kształcie - zaburzonym przez zmarszczki?
Jeśli chcesz poznać tajniki pigmentacji Kobiet +50 to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Program szkolenia:
• Praca ze skórą dojrzałą – teoria
• Budowa i funkcjonowanie skóry dojrzałej
• Praca ze skórą grubą, tłustą, porowatą, płytko unaczynioną,
nadwrażliwą – teoria
• Technika pracy na skórze problematycznej
• Dobór koloru vs technika pracy na skórze dojrzałej
• Tips & tricks
• Pokaz live
• Praca na modelkach (skóra dojrzała, problematyczna)

Cena:
1 dzień - 2500 zł netto
Po szkoleniu kursanci otrzymują imienny certyfikat
oraz 10% rabatu na pozostałe szkolenia z ofert
Make Up Your Mind Pro Academy.

Szkolenie skierowane jest dla doświadczonych linergistów,
pigmentujących minimum rok. Na szkoleniu nabędziesz nowych
umiejętności pigmentacji, które pozwolą rozwinąć Twoje umiejętności
w nowatorski sposób. Pigmentacja piegów na twarzy dedykowana
jest dla odważnych osób. Zabieg permanentnych piegów w piękny
i naturalny sposób imituje naturalne piegi.
Program szkolenia:
• Budowa i funkcje skóry dla linergistów
• Wskazania i przeciwwskazania – formularz zgody
• Rodzaje cery, a pigmentacja
• Technika pracy
• Rysunek wstępny
• Odcienie piegów – czyli jak dobrać odpowiedni
kolor do klienta
• Prawidłowy wywiad z klientem – jak spełnić
oczekiwania swoje i klienta
• Rodzaje pigmentów – trwałość, skład, odbarwienia,
podobieństwa i różnice
• Postępowanie pozabiegowe
• Pokaz LIVE
• Ćwiczenia praktyczne na modelkach

Cena:
1 dzień - 2000 zł netto
(grupa minimum 2 osoby)

Po szkoleniu kursant otrzymuje imienny certyfikat oraz
rabat 10% na pozostałe szkolenia z ofert
Make Up Your Mind Pro Academy.

Perfekcyjny rysunek wstępny to klucz do udanego makijażu permanentnego
i zadowolenia klientów. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą
udoskonalić swój warsztat w zakresie idealnego rysunku wstępnego pod kątem
makijażu permanentnego brwi, ust lub kresek.
Program szkolenia:
BRWI
• Typy kształtów twarzy i ich ocena w doborze kształtu brwi
• Symetrie i asymetrie twarzy i jej poszczególnych partii
• Metody pomiaru podczas wykonywania rysunku wstępnego
brwi
• Rysunek brwi przed zabiegiem pigmentacji – geometria brwi
• ABC a może ABCDE – czyli jakimi punktami sugerować się w
prawidłowym wyznaczaniu brwi?
• Najczęściej popełniane błędy w rysunku wstępnym, czym się
kierować, na co zwracać uwagę
USTA
• Dobór odpowiedniego kształtu ust do proporcji twarzy
• Symetrie i asymetrie ust, na co patrzeć?
• Rysunek wstępny przed zabiegiem pigmentacji –
przygotowanie pola pracy
• Kształt i proporcje ust
• Idealny kontur ust na dwa sposoby
• Najczęściej popełniane błędy w rysunku wstępnym
KRESKI
• Idealny rysunek kreski na powiece
• Rysunek wstępny + przygotowanie pola pracy
• Co z tą symetrią? Różnice w kształcie oczu

Cena:
1 dzień - 2000 zł netto
Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje imienny certyfikat
oraz 10% na inne szkolenia z ofert MAKE UP YOUR MIND Pro
Academy.

Efekt trwałej henny ? To możliwe właśnie po szkoleniu SEMI BROWS
czyli semipermanentnej, nietrwałej pigmentacji brwi. Stylizacja Semi
Brows utrzymuje się około 6-9 miesięcy. Wykonywana jest za pomocą
specjalistycznego
urządzenia
manualnego
oraz
pigmentu.
Jeżeli chcesz posiadać w ofercie zabieg alternatywny do makijażu
permanentnego, który jest bardziej ulotny, ale wciąż bardziej trwały niż
henna pudrowa to SEMI BROWS to strzał w 10! Semi Brows to zabieg,
który pokochają Twoje klientki!

Program szkolenia:
• Budowa i funkcje skóry
• Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu Semi Brows
• Rodzaje skóry, a pigmentacja
• Technika pracy
• Rysunek wstępny
• Odcienie brwi – czyli jak dobrać odpowiedni kolor do klientki
• Postępowanie pozabiegowe
• BHP w gabinecie
• Procedura zabiegowa
• Pokaz LIVE
• Praktyka na modelkach

Cena
1 dzień - 2800 zł netto
Po szkoleniu kursanci otrzymują imienny certyfikat
oraz 10% rabatu na pozostałe szkolenia z ofert
Make Up Your Mind Pro Academy.

Szkolenie z semipermanentnej pigmentacji BRWI jedyną w Polsce autorską techniką
LAMI BROWS - laminacja brwi z efektem semipermanentnego włosa!
Lami Brows doskonale wpisuje się w aktualne trendy na maksymalnie uniesione brwi
z efektem volume. Brwi zyskują na objętości, wyglądają na gęste, zdrowe i pięknie
wystylizowane. Niewątpliwym atutem tej techniki jest fakt, że nie jest to sama
laminacja, a dodatkowo stworzony efekt semipermanentnego włosa (między
włosami naturalnymi), który maksymalnie zagęszcza i potęguje efekt laminacji.
Technika ta utrzymuje się na skórze maksymalnie około 6 - 9 miesięcy lecz w każdym
przypadku efekt jest bardzo indywidualny.

Program szkolenia BASIC (laminacja + włos):
• Budowa i funkcje skóry
• Wskazania i przeciwwskazania
• Rodzaje brwi
• Technika pracy
• Rysunek wstępny
• Odcienie brwi – czyli jak dobrać odpowiedni kolor do klientki
• Postępowanie pozabiegowe
• Budowa włosa
• Produkty stylizacyjne – zastosowanie
• BHP w gabinecie
• Procedura zabiegowa
• Pokaz LIVE
• Praktyka na modelkach
DZIEŃ 1
• Laminacja brwi, czym jest i jak się ją wykonuje
• Omówienie techniki pracy - teoria i praktyka
• Zastosowanie produktów
• Pokaz LIVE
• LUNCH
• Praca z modelkami
• Wprowadzenie do techniki LAMI BROWS
DZIEŃ 2
• Rysunek włosa
• Technika tworzenia semipermanentnego włosa
• Zastosowanie kolorów – odpowiedni dobór pigmentu do klientki
• Praktyka na sztucznej skórce
• Pokaz LIVE
• LUNCH
• Praca z modelkami

Szkolenie MASTER ( włos )
• Budowa i funkcje skóry
• Wskazania i przeciwwskazania
• Układ włosa
• Technika pracy
• Rysunek wstępny
• Odcienie brwi – czyli jak dobrać odpowiedni kolor do klientki
• Procedura zabiegowa
• Postępowanie pozabiegowe
• Pokaz LIVE
• Ćwiczenia na sztucznej skórce
• Praktyka na modelkach
Warianty:
2 dni BASIC - 3600 zł netto
1 dzień MASTERCLASS - 2800 zł netto
Każdy kursant otrzymuje imienny certyfikat, 10% rabatu na
pierwsze zakupy produktów do LAMI BROWS oraz 10% rabatu na
kolejne szkolenia w MAKE UP YOUR MIND Pro Academy.

Laminacja brwi jest aktualnym trendem stylizacyjnym, po który sięga coraz więcej
kobiet w rożnym wieku. Stylizacja brwi polega na zmianie struktury włosa w taki sposób,
aby ten swobodnie mógł układać się podczas jednorazowego zaczesania.
Efekt laminacji dodaje objętości brwiom i niewątpliwie odmładza twarz. Efekty laminacji
utrzymują się około 6-8 tygodni.
Program szkolenia:
• Budowa włosa
• BHP w gabinecie
• Architektura i geometria brwi
• Procedura zabiegowa
• Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
• Postępowanie pozabiegowe – odpowiednia pielęgnacja
• Pokaz LIVE
• Pokaz multimedialny
• Praktyka na modelkach
Każdy kursant otrzymuje imienny certyfikat oraz
Cena:
1 dzień - 1000 zł netto

rabat na pierwszy zakup produktów w wysokości
10% wraz ze zniżką 10% na kolejne szkolenia
w MAKE UP YOUR MIND Pro Academy.

Laminacja rzęs jest alternatywą do zabiegu ich przedłużania. Dzięki zabiegowi klientki
mają pięknie wystylizowane rzęsy z efektownym podkręceniem. Szkolenie skierowane
jest dla wszystkich osób niezależnie od doświadczenia.
Program szkolenia:
• Budowa i funkcje włosa
• BHP w gabinecie
• Procedura zabiegowa
• Prawidłowy dobór wałeczków do rzęs
• Wskazania i przeciwwskazania
• Postępowanie pozabiegowe
• Pokaz LIVE
• Pokaz multimedialny
• Praktyka na modelkach
Każdy kursant otrzymuje imienny certyfikat oraz
rabat na pierwszy zakup produktów w wysokości
Cena:
10% wraz ze zniżką 10% na kolejne szkolenia
1 dzień - 1000 zł netto
w MAKE UP YOUR MIND Pro Academy.

Skumulowana dawka wiedzy dotycząca laminacji brwi i rzęs
w jednym dniu szkoleniowym. Poznasz najpopularniejsze zabiegi
stylizacji brwi i rzęs, które aktualnie królują w gabinetach urody
w całej Polsce.

Program szkolenia:
część wykładowa
• Teoria – laminacja brwi vs laminacja rzęs / podobieństwa
i różnice
• Budowa i funkcje włosa
• Zastosowanie produktów
• Wskazania i przeciwwskazania
• Tworzenie rysunku wstępnego
• Postępowanie pozabiegowe
PRZERWA NA LUNCH
część praktyczna
• Pokaz multimedialny
• Praca na modelkach - laminacja brwi
• Praca na modelkach - laminacja rzęs

Cena: 1 dzień - 1800 zł netto

Każdy kursant otrzymuje jednorazowy rabat
10% na zakup produktów do stylizacji po szkoleniu.

Henna Pudrowa – zdecydowany MUST HAVE dzisiejszej stylizacji brwi. Zaletą henny
pudrowej jest pielęgnacja naturalnego włosa tzw. SPA dla brwi. Efekt henny utrzymuje
się do 3 tygodni na skórze, a na włosie nawet do 8 tygodni. Idealnie napigmentowana
henna dostępna jest aż w 8 kolorach (odcienie można ze sobą łączyć). Podczas
szkolenia dowiesz się jak pracować z henną, aby uzyskać idealny gradient Ombre
prosto z instagrama. Dowiesz się jak pracować z klientem, aby jego włoski stały się
mocniejsze i gęstsze. Na szkoleniu będziesz miał okazję poznać markę rosyjskiej henny
pudrowej - BIO HENNA PREMIUM prosto z największych moskiewskich salonów.

Program szkolenia:
• Geometria i architektura brwi – idealny kształt
• BHP w gabinecie
• Wskazania i przeciwwskazania
• Colour swatches
• Charakterystyka zabiegu, odpowiednia technika pracy
• Pokaz live
• Pokaz multimedialny pracy z henną
• Ćwiczenia praktyczne na modelce
• Dobór koloru do klienta
• Brwi Ombre – perfekcyjne rozłożenie henny
Cena:
1 dzień - 1000 zł netto

Po szkoleniu kursant otrzymuje rabat 10% na pierwsze zakupy
produktów BIO HENNA Polska.

W zakres szkolenia wchodzi henna pudrowa, laminacja brwi oraz rzęs. Rozbudowane, dwudniowe
szkolenie gwarantuje maksymalną dawkę wiedzy. Pozyskane umiejętności w szybki sposób pozwolą
Ci znacząco poszerzyć ofertę salonu.
Dzień 1 Henna Pudrowa
część wykładowa
• Geometria i architektura brwi – idealny kształt
• BHP w gabinecie
• Wskazania i przeciwwskazania
• Colour swatches
• Charakterystyka zabiegu, odpowiednia technika pracy
PRZERWA NA LUNCH
część praktyczna
• Pokaz live
• Pokaz multimedialny pracy z henną
• Ćwiczenia praktyczne na modelce
• Dobór koloru do klienta
• Brwi Ombre – perfekcyjne rozłożenie henny
Dzień 2 Laminacja brwi i rzęs
część wykładowa
• Teoria – laminacja brwi vs laminacja rzęs / podobieństwa
i różnice
• Budowa i funkcje włosa
• Zastosowanie produktów
• Wskazania i przeciwwskazania
• Tworzenie rysunku wstępnego
• Postępowanie pozabiegowe
PRZERWA NA LUNCH
część praktyczna

Wariant:
Cena: 2 dni - 2400 zł netto

• Pokaz multimedialny
• Praca na modelkach laminacja brwi
• Praca na modelkach laminacja rzęs

Po szkoleniu każdy kursant otrzymuje imienny certyfikat STYLISTY
OPRAWY OKA oraz zniżkę na pierwsze zakupy produktowe 10%.

Bio Remover to produkt do nieinwazyjnego usuwania niechcianego makijażu permanentnego.
Na szkoleniu nauczysz się techniki wtłaczania preparatu, która pozwala przeprowadzić całą
procedurę w delikatny sposób bez zastosowania środków znieczulających, nie powodując przy tym
blizn, przebarwień oraz mocnego stanu zapalnego. Jego skuteczność w usuwaniu wszelkich
odcieni pigmentów wynosi 99,9%. Świetnie radzi sobie z nieusuniętymi pozostałościami po laserze
oraz pozostałościami po pigmentach żywicowych - żółty, pomarańczowy i czerwony pigment.
Bio Remover jest:
• bezpieczny,
• bezinwazyjny,
• bezbolesny,
• można wykonywać go przez cały rok,
• ma wysoką skuteczność w usuwaniu pigmentów (nawet do
99,9%),
• pełna rekonwalescencja skóry już po 2-3 tygodniach,
• można nakładać makijaż już na drugi dzień po zabiegu
• nie powoduje skutków ubocznych tj. blizny, przebarwienia
pozapalne
Program szkolenia:
• Prawidłowa ocena stanu makijażu permanentnego Klientki
• Kwalifikacja do zabiegu
• Wskazania i przeciwwskazania
• Charakterystyka zabiegu, odpowiednia technika pracy
• Produkty stosowane podczas zabiegu
• Przygotowanie stanowiska pracy oraz klientki do zabiegu
• Pokaz LIVE
• Ćwiczenia praktyczne na modelce
• Pielęgnacja pozabiegowa
Cena:
1 dzień - 2600 zł netto
Po zakończonym szkoleniu każdy kursant otrzymuje
zestaw startowy na około 15-20 procedur.

Indywidualne szkolenie z usuwania starego bądź nieudanego makijażu
permanentnego/tatuażu.
Program szkolenia:
• Wskazania i przeciwwskazania do laserowego usuwania
makijażu permanentnego/tatuażu
• BHP w gabinecie
• Omówienie karty klienta
• Kwalifikacja do zabiegu
• Przygotowanie stanowiska pracy oraz klientki do zabiegu
• Prawidłowa pielęgnacja po zabiegowa
• Zajęcia praktyczne na modelkach
Cena:
1 dzień - 1000 zł netto
Dodatki:
LASER MAXX - Q SWITCH ND-YAG - wysokospecjalistyczny
sprzęt do laserowego usuwania makijażu
permanentnego/tatuażu - 14900zł netto

DERMAPLANING NOWOŚĆ – HITOWY ZABIEG PROSTO Z NAJWIĘKSZYCH
GABINETÓW USA JUŻ W POLSCE!
Dermaplaning to specjalistyczny zabieg kosmetologiczny polegający na
manualnym usuwaniu zrogowaciałego naskórka wraz z meszkiem - włoskami. Dzięki
tej procedurze skóra na twarzy jest aksamitnie gładka i czysta! Zabieg
dermaplaning jest idealny do maksymalnego przygotowania skóry pod inne
procedury zabiegowe np. zabiegi anti aging - dla spotęgowania efektu.

Zalety:
• gładka i nieskazitelnie czysta skóra
• brak niechcianych włosków na twarzy
• zwiększenie absorpcji składników aktywnych
• wydłużenie trwałości makijażu na twarzy zwiększenie przyczepności
• potęgowanie efektów zabiegowych
• ujednolicona skóra
Program szkolenia:
• Budowa i funkcje skóry
• DERMAPLANING - teoria
• BHP - sterylność podczas pracy
• Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
- formularz zgody
• Technika pracy
• POKAZ LIVE
• Ćwiczenia praktyczne na modelce
• Postępowanie pozabiegowe

Cena:
1 dzień - 2000 zł netto

Profesjonalne szkolenie z mezoterapii mikroigłowej oraz BB Glow skierowane jest dla
osób z branży kosmetologicznej. Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę zarówno
teoretyczną jak i praktyczną, która przygotuje Cię do samodzielnej pracy w swoim
gabinecie. Zabieg opiera się na tworzeniu kontrolowanego stanu zapalnego skóry,
dzięki czemu dochodzi do stymulacji oraz odbudowy włókien kolagenowych i
elastynowych. Po serii zabiegów drobne linie, zmarszczki, blizny, a także rozstępy zostają
zlikwidowane/zminimalizowane. Mezoterapię mikroigłową oraz BB GLOW stosuję się
również do poprawy tekstury skóry, zmniejszenia porów i polepszenia jej kolorytu.
Efektywne wprowadzanie składników aktywnych w głąb skóry powoduje eliminację
przebarwień, poprawę zmian trądzikowych oraz stymulację cebulek włosa do wzrostu.
Wskazania do zabiegu:
• skóra dojrzała
• drobne linie i zmarszczki mimiczne
• skóra cienka i pozbawiona elastyczności, wiotka
• skóra nadaktywna, płytko unaczyniona
• skóra słabo odżywiona, sucha, ziemista
Program szkolenia:
• Na czym polega zabieg mezoterapii mikroigłowej oraz BB
GLOW - czym się różnią?
• Dermapen czy derma roller - jaka jest różnica?
• BHP - sterylność podczas pracy
• Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
• Preparaty stosowane w trakcie zabiegu mezoterapii
mikroigłowej
• Preparaty stosowane w trakcie zabiegu BB GLOW
• Pielęgnacja pozabiegowa
• Konsultacja + prawidłowa kwalifikacja do zabiegu
• Przygotowanie stanowiska pracy oraz klientki do zabiegu
• Pokaz LIVE
• Ćwiczenia praktyczne na modelce
Cena:
1 dzień - 1200 zł netto

Szkolenie z mezoterapii igłowej i lipolizy iniekcyjnej skierowane jest dla osób z branży
kosmetycznej. Zabieg mezoterapii jak i lipolizy jest inwazyjny, dlatego ważne jest,
aby cała procedura odbyła się w profesjonalny i bezpieczny sposób. Na szkoleniu
zdobędziesz wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, która przygotuje Cię do
samodzielnej pracy w Twoim gabinecie.

Program szkolenia:
• Na czym polega zabieg mezoterapii
mikroigłowej i lipolizy iniekcyjnej?
• BHP - sterylność podczas pracy
• Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów
• Preparaty stosowane w trakcie zabiegu
mezoterapii igłowej
• Preparaty stosowane w trakcie zabiegu
lipolizy iniekcyjnej
• Dawkowanie preparatów
• Pielęgnacja pozabiegowa
• Konsultacja + prawidłowa kwalifikacja do
zabiegu
• Przygotowanie stanowiska pracy oraz
klientki do zabiegu
• Ćwiczenia praktyczne na modelce
Cena:
1 dzień - 1200 zł netto

Zabieg liftingu plazmowego cieszy się ogromną popularnością w takich krajach jak
Anglia czy USA. Już dzisiaj i Ty możesz wykonywać ten rewolucyjny zabieg
niechirurgicznego liftingu twarzy i ciała!
Program szkolenia:

Program szkolenia:

• PLASMA LIFT – rewolucja w odmładzaniu bez użycia
skalpela
• Na czym polega zabieg PLASMA LIFT?
• Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów
• Techniki pracy z wybranym obszarem
• Efekty po zabiegu PLASMA LIFT
• Konsultacja + prawidłowa kwalifikacja do zabiegu
• Przygotowanie stanowiska pracy oraz klientki do zabiegu
• Pielęgnacja pozabiegowa
• Ćwiczenia praktyczne na modelkach
• Ćwiczenia praktyczne na modelce

• PLASMA LIFT – rewolucja w odmładzaniu bez użycia
skalpela
• Na czym polega zabieg PLASMA LIFT?
• Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów
• Techniki pracy z wybranym obszarem
• Efekty po zabiegu PLASMA LIFT
• Konsultacja + prawidłowa kwalifikacja do zabiegu
• Przygotowanie stanowiska pracy oraz klientki do zabiegu
• Pielęgnacja pozabiegowa
• Ćwiczenia praktyczne na modelkach
• Ćwiczenia praktyczne na modelce

Cena:
1 dzień - 5000 zł netto
Szkolenie z wysokospecjalistycznym sprzętem
Plasma LIFT.

Szkolenie Wypełnianie ust Basic jest szkoleniem z podstawowych metod
modelowania ust kwasem hialuronowym z zastosowaniem najnowszych technik
wypełnień. BEZ EFEKTU KACZEGO DZIUBKA!
W celu przystąpienia do szkolenia
należy posiadać doświadczenie z zakresu mezoterapii igłowej.
Program szkolenia:
• Budowa i struktura ust
• Na czym polega zabieg modelowania ust kwasem
hialuronowym?
• BHP - sterylność podczas pracy
• Preparaty stosowane w trakcie zabiegu modelowania ust
• Procedura zabiegowa
• Co może pójść źle? Czyli efekty uboczne i niepożądane
zabiegu z zastosowaniem kwasu HA
• Konsultacja + prawidłowa kwalifikacja do zabiegu
• Przygotowanie stanowiska pracy oraz klientki do zabiegu
• Postępowanie pozabiegowe
• Pokaz LIVE
• Ćwiczenia praktyczne na modelkach
Cena:
1 dzień - 3200 zł netto

Szkolenie skierowane jest do osób zaawansowanych, które posiadają doświadczenie
w zabiegach modelowania ust. Na szkoleniu nauczysz się wypełniać usta nowymi
technikami: Russian Lips i Natural Russian Lips.

Program szkolenia:
• Budowa i struktura ust
• Na czym polega zabieg modelowania ust metodą „na
płasko”?
• BHP - sterylność podczas pracy
• Preparaty stosowane w trakcie zabiegu modelowania ust
- które wybrać?
• Procedura zabiegowa - technika pracy na płasko
• Efekty uboczne i niepożądane
• Konsultacja + prawidłowa kwalifikacja do zabiegu
• Pokaz Live
• Ćwiczenia praktyczne na modelkach

Cena:
1 dzień - 2300 zł netto

