WIZAŻ

Plan szkolenia

Wizaż
- poznaj tajniki profesjonalnego wizażysty
Wizaż i stylizacja to sztuka, której bardzo łatwo można się nauczyć. To nie tylko umiejętność zastosowania odpowiedniej
kolorystyki do indywidualnego typu urody, ale też idealne wykonanie makijażu, fryzury oraz właściwy dobór garderoby.
Stylista/wizażysta tworzy wizerunek danej osoby. Kult piękności, z którym mamy do czynienia w dzisiejszych czasach tworzy
zapotrzebowanie na tego typu usługi.

PYTANIA, KTÓRE DOCZEKAJĄ SIĘ
ODPOWIEDZI

?

KOMU W SZCZEGÓLNOŚCI DEDYKUJEMY
SZKOLENIE?

***

- na co zwracać uwagę podczas dobierania kolorów,

- osobom, które dopiero rozpoczynają naukę wizażu,

- jak określić typ kolorystyczny,

- wszystkim, którzy chcą nauczyć się zasad wykonywania

- jak dobierać produkty kosmetyczne,
- jak przeprowadzić analizę typu twarzy,
- jak dobierać makijaż do okazji,
- w jaki sposób dobierać garderobę do typów urody.

prawidłowego i profesjonalnego makijażu.

CELE SZKOLENIA

!

- wiedza na temat analizy kolorystycznej,

SPOSOBY
REALIZACJI
CELÓW

samokształcenie platforma
Moodle,

- prawidłowe rozpoznawanie typów urody,
materiały szkoleniowe

- wiedza na temat doboru palety barw do typów urody,

(pdf),

- podstawowe zagadnienia dotyczące stylizacji,

pytania kontrolne po

- zasady wykonywania makijażu okolicznościowego,
- wiedza na temat właściwego doboru kosmetyków i akcesoriów wizażysty.

każdym module,

testy sprawdzające (online).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

$
- będziesz wiedziała w jaki sposób dokonać analizy kolorystycznej, dzięki czemu Twoje
makijaże i stylizacje będą prezentowały się efektownie,

INWESTUJĄC W
SZKOLENIE
OTRZYMASZ

- poznasz zasady rozpoznawania typów urody więc Twoje makijaże będą zawsze trafione
w dziesiątkę,
- dowiesz się w jaki sposób dopasować makijaż do kształtów twarzy,
- dowiesz się jak przygotować skórę klientki do makijażu,

dostęp do platformy
szkoleniowej
(indywidualne konto),

- poznasz podstawowe warunki udanych stylizacji,
- podniesie się Twoja samoocena, co przełoży się na efekty pracy.

imienny dyplom i
zaświadczenie o
ukończeniu kursu,

możliwość zniżki na
kolejne szkolenia

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW
Ze względu na specyfikę organizacji zajęć, które przybierają formę e-learningu, wymagana jest podstawowa
znajomość obsługi komputera i przeglądarek internetowych.

Szczegółowy plan szkolenia

Moduł 1 Kolor w wizażu
Teoria koloru, Kolory w makijażu

Moduł 2 Makijaż
Przygotowanie do makijażu, Wykonywanie makijażu, Kosmetyki do makijażu oczu, Kosmetyki do makijażu ust, Najczęściej
popełniane błędy w makijażu, Uzupełnienie makijażu - paznokcie

Moduł 3 Analiza typu twarzy
Typy kształtów twarzy, Modelowanie różnych typów twarzy

Moduł 4 Makijaż brwi
Modelowanie i makijaż brwi

Moduł 5 Makijaż oczu
Makijaż oczu a ich kształt, Porady dla osób noszących okulary

Moduł 6 Makijaż ust
Kształty ust i zasady ich korygowania, Kolor skóry, a odcień szminki

Moduł 7 Makijaż okolicznościowy
Makijaż dzienny, Makijaż wieczorowy, Makijaż fotograficzny, Makijaż fantazyjny, Makijaż ślubny, Makijaż dla kobiet
noszących okulary lub szkła kontaktowe, Makijaż odpowiedni do wieku

Moduł 8 Makijaż paznokci
Stylizacja paznokci, Materiały i środki stosowane w stylizacji paznokci, Manicure tradycyjny, Manicure biologiczny,
French manicure, Stylizacja paznokci metodą hybrydową, Przedłużanie paznokci metodą żelową, Nowoczesne metody
przedłużania paznokci

Moduł 9 Pielęgnacja włosów
Budowa włosów, Pielęgnacja włosów

Moduł 10 Garderoba i dodatki
Odmładzanie poprzez kolory, Pastele w ubiorze, Zestawienia monochromatyczne, Zestawienia biznesowe, Zestawienia
awangardowe, Zestawienia klasyczne i eleganckie, Zasady doboru biżuterii, Zasady doboru dodatków

Moduł 11 Strój a sylwetka
Rodzaje sylwetek, Zasady doboru stroju do sylwetki

Czas trwania kursu: 25 godzin.
Aby zakupić kurs zapraszamy na stronę www.crp.wroclaw.pl

