
NOWOŚĆ!
Już od października zapraszamy na kursy wizażu dla wszystkich pasjonatów! 
Uruchamiamy szkolenia dla osób początkujących i tych, którzy chcą się rozwijać i doskonalić.

ZAWODOWY KURS WIZAŻU OD PODSTAW (I STOPNIA) 

Dla kogo?
Dla osób, które chcą szybko zdobyć umiejętności i zacząć pracę w zawodzie wizażysty. Kurs od 
podstaw to idealne rozwiązanie, dla osób początkujących, zaczynających swoją przygodę z 
wizażem. 
To solidna dawka podstawowej wiedzy z zakresu technik makijażu (m.in. modelowania i 
konturowania twarzy, doboru kolorów, korekty kształtu twarzy i oczu) oraz organizacji pracy 
wizażysty, pracy z klientką, wyboru kosmetyków i promocji w social mediach.

W PROGRAMIE:
- higiena pracy wizażysty, wyposażenie kufra
- symetria, proporcje i budowa twarzy
- makijaż korekcyjny - złudzenia optyczne  i techniki światłocienia w makijażu
- techniki modelowania twarzy
- kształty oczu i ich korekta 
- korekta nosa, żuchwy, czoła
- brwi i rzęsy w makijażu,
- teoria koloru - podstawowe zagadnienia nauki o kolorach
- dobór kolorów i kompozycja makijażu
- rysunek face chart i projektowanie makijażu
- makijaż dzienny/make up no make up
- makijaż wieczorowy/sylwestrowy
- makijaż ślubny
- makijaż francuski
- makijaż glamour
- makijaż smoky eyes

Zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyposażone stanowiska do pracy
- zestaw pędzli dla każdego uczestnika
- certyfikat

Zajęcia kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz sesją do portfolio (?).

Potwierdzeniem ukończenia kursu jest Certyfikat ukończenia kursu zawodowego wizażu oraz 
zaświadczenie o ukończeniu nauki wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 1632)

Czas trwania 3 m-ce/ 78h
Koszt: 1700 zł 
Wpisowe: 200 zł (3x500)
Cena dla absolwentów CK NAUKA: 1500 zł

INTENSYWNY KURS MAKIJAŻU ŚLUBNEGO  



Intensywny, 5-cio dniowy kurs przeznaczony zarówno dla osób początkujących jak i pracujących w 
zawodzie, a chcących rozwijać swoje umiejętności.

Podczas kursu poznasz najnowsze trendy oraz style ślubne. Dowiesz się co warto posiadać w 
swoim kufrze oraz jak pracować z klientką. Część praktyczna to pokazy i ćwiczenia 
najpopularniejszych typów makijaży: od klasycznego w matach, poprzez pracę z kolorem i 
pigmentami oraz rozświetlaczami.

PROGRAM:
Dzień 1
- specyfika makijażu ślubnego (trwałość, oświetlenie, makijaż próbny)
- praca z klientką (wywiad, rozpoznawanie potrzeb, próba, radzenie sobie z obiekcjami, 

wyznaczenie cen, zgody wizerunkowe, promocja w social mediach)
- organizacja kufra: produkty i kosmetyki, które warto mieć wykonując makijaż ślubny
- style ślubne i trendy ślubne, poszukiwanie inspiracji,
- dobór kolorów do urody klientki
- przygotowanie cery do makijażu (demakijaż, pielęgnacja)
- korekta kształtu twarzy - konturowanie techniką „tłustą” i „suchą”
- linia brwi i sztuczne rzęsy w makijażu ślubnym

Dzień 2
Klasyczny makijaż ślubny w neutralnych kolorach i matach
Pokaz na modelce + ćwiczenia praktyczne

Dzień 3
Makijaż ślubny w kolorze
Pokaz na modelce + ćwiczenia praktyczne

Dzień 4
Makijaż z użyciem pigmentów i rozświetlaczy
Pokaz na modelce + ćwiczenia praktyczne

Dzień 5
Glow make up - rozświetlający makijaż ślubny
Pokaz na modelce + ćwiczenia praktyczne

Zapewniamy:

- pokaz multimedialny
- skrypt szkoleniowy
- kosmetyki i stanowiska do samodzielnej pracy
- certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji

Czas trwania: 5 dni/30 h
Koszt: 800 zł        
Wpisowe 100 zł
Cena dla absolwentów: 700 zł

ZAAWANSOWANE TECHNIKI MAKIJAŻU 

To jednodniowe intensywne szkolenia, na których poznasz zaawansowane techniki makijażu.
Przeznaczone dla osób posiadających zarówno podstawowe umiejętności jak i  zaawansowanych, 
którzy chcą poznać najnowsze techniki i dalej się rozwijać. 



Do wyboru następujące techniki makijażu:

1) cut crease
2) technika kredki
3) glow make up
4) spot light
5) makijaż kobiety dojrzałej

Warsztaty odbywają się w systemie pokaz z omówieniem techniki plus ćwiczenia praktyczne.

Czas trwanie: 8 h
Koszt: 400 zł
Grupa 10 osób
Cena dla absolwentów CK NAUKA: 350

Uruchomienie warsztatu uzależnia się od liczby chętnych na dany rodzaj makijażu.

Na kurs przynosimy własne pędzle.

Zapewniamy:

- stanowiska do samodzielnej pracy
- certyfikat potwierdzający ukończenie kursu


