Oferta kursu
STYLIZACJA RZĘS
– Metoda podstawowa 1D oraz objętościowa 2-6D
Kurs przeznaczony dla kosmetyczek, kosmetologów, wizażystek, stylistek rzęs i paznokci
Kurs stylizacji rzęs ma za zadanie przygotować uczestnika do samodzielnego świadczenia usług
z zakresu metody 1-6D. Kursant po zakończeniu szkolenia będzie potrafił usuwać doklejane
rzęsy, tworzyć nowe stylizacje, wykorzystać w swojej pracy metodę kępek – technika 3-4D.
Dodatkowo będzie znał zasady pielęgnacji rzęs, zalecenia oraz przeciwskazania do zabiegu, jak
również metod pracy i zasady doboru odpowiednich materiałów.
Trener: Wyspecjalizowany kosmetolog z wieloletnim doświadczeniem. Linergista nie tylko z
wykształcenia, ale przede wszystkim z wielkiej pasji. Od lat poszerza swoją wiedzę z zakresu
makijażu permanentnego, rzęs i paznokci, dzięki czemu jest na bieżąco ze wszelkimi
nowinkami z tych dziedzin. Swoją wiedzę z dziedziny kosmetologii przypieczętowała
ukończeniem szkoły kosmetycznej, a także licznymi kursami, przede wszystkim z makijażu
permanentnego i przekazuje ją z zaangażowaniem, w miłej atmosferze oraz z pełną
profesjonalnością.

Liczba uczestników: max. 4 osoby
Czas trwania kursu: 32 h
Kurs obejmuje:
✓ niezbędne materiały szkoleniowe
✓ indywidualne konsultacje z trenerem po zakończeniu kursu
✓ certyfikat
✓ przerwy kawowe
Forma zaliczenia: zadanie praktyczne

* * *
Istnieje możliwość udziału w kursie korzystając z dofinansowania lub refundacji
ze środków europejskich w wysokości do 80% ceny kursu.
O szczegóły zapytaj naszego konsultanta.
* * *
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ZAKRES KURSU
DZIEŃ 1
− Bhp na stanowisku pracy
− zalecenia oraz przeciwskazania do zabiegu
− przygotowanie stanowiska pracy
− zasady pielęgnacji przedłużonych rzęs
− technika tworzenia wachlarzyka
− dopasowanie długości rzęs
− technika usuwania rzęs
− zabieg przedłużania rzęs 1D na modelce

DZIEŃ 2
−
−
−
−
−
−
−
−
−

higiena oka dezynfekcja
stylizacja na manekinie
metody pracy, postawa, dobór rzęs odpowiednich
techniki tworzenia rzęs, stylizacje
kocie oko
stylizacja natural
praca na modelce
metody tworzenia kępek technika 3-4D oraz 5-6D
zalecenia po zabiegu
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