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iGŁa NaNo

sklep online 
www.sklepnc.pl 
Sklep Nouveau Contour online 24h – unikatowe produkty, nowoczesny design
Nouveau Contour Polska – to renomowany przedstawiciel globalnej sieci
Nouveau Contour. W naszym sklepie on-line www.sklepnc.pl udostępniamy topowe 
produkty dedykowane mikropigmentacji artystycznej: zestawy narzędzi najnowszej 
generacji, szeroki wachlarz kolorystyczny pigmentów i profesjonalne akcesoria
o nowoczesnym designie do wykonywania makijażu permanentnego.

Jako jedyni w Polsce dajemy naszym klientom błyskawiczny dostęp do najnowszych 
produktów, wprowadzanych na międzynarodowy rynek kosmetyczny. Wyróżniamy 
się najwyższymi standardami jakości, supportem wieloletnich praktyków i dbałością 
o zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów.

Niepozorna siła detalu.
Tam, gdzie potrzebna jest ultra precyzja i najcieńsza z możliwych 

linii, aby odwzorować włos identycznie z oryginałem, tam, 
pojawia się Igła Nano. Nieodzowny element do wykonywania 

profesjonalnego makijażu permanentnego: Nano Lips, Nano Ombre, 
czy też Nano Hairstroke Brows. Wyrazisty rysunek z zachowaniem 

najdrobniejszych detali to motyw przewodni dla tego niepozornego 
produktu, który występuje w dwóch wielkościach: 1-nano(1) 0.18 
oraz 1-nano(2) 0,12. Specjalny szlif pozwala na bezproblemową 

pigmentację, nawet najtrudniejszymi technikami.  Dzięki igle Nano 
nie dochodzi do podrażnienia naskórka, w efekcie po wygojeniu 

pozostaje dużo pigmentu, a proces ten jest szybszy  i bardziej 
komfortowy dla klienta. Dostępna w całodobowym sklepie online: 

www.sklepnc.pl
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WyDarzeNIa

kolejny raz w tym roku możecie spotkać nas na topowych wydarzeniach 
w branży beauty. Międzynarodowe targi kosmetyczne zdążyły zdobyć szeroką 
renomę wśród specjalistów kosmetologii i miłośników najnowszych trendów 
w branży. chcąc poznać nas i nasze możliwości, odwiedźcie stanowiska 
nouveau contour polska na najbliższej edycji Targów beauty forum 
w Warszawie, 23 – 24 września 2017 roku. Targi beauty forum są organizowane 
w polsce cyklicznie od 1997 roku. W każdej edycji wydarzenia bierze średnio 
udział ponad 260 wystawców z całego świata i około 16 tysięcy odwiedzających. 
uczestnictwo w targach wiąże się z możliwością udziału w licznych wykładach, 
seminariach, warsztatach i specjalistycznych szkoleniach. ogromną 
popularnością cieszą się też konkursy i branżowe mistrzostwa. uczestników 
najbliższej edycji Targów beauty forum zapraszamy do naszego firmowego 
stanowiska, gdzie uzyskają dostęp do specjalistycznej wiedzy. zwiedzającym 
umożliwimy zakup naszych kluczowych produktów w promocyjnych cenach. 
zapraszamy też na pokazy innowacyjnych urządzeń i najnowszych metod 
wykonywania profesjonalnego makijażu permanentnego. To będzie kolejny 
cykl cudownych spotkań, wymiany doświadczeń i wspólnego dzielenia 
się pasją do piękna!

IQ launch to wydarzenie, które otwiera przed Tobą drzwi do świata pełnego 
nieograniczonych możliwości, gdzie piękno zamienia się w klasyczną elegancję, 
a nowoczesność w sztuczną inteligencję. premierowe i spektakularne 
wydarzenie, które stanowi oficjalną premierę urządzenia IQ w polsce. 
perfekcyjny design narzędzia oraz zaawansowana technologia, która przenosi 
nas niemalże do XXII wieku, zrewolucjonizuje komfort Twojej pracy. 5 sierpnia 
w poznaniu w przyjemnej atmosferze spotkają się miłośnicy branży pMu 
i niekwestionowani specjaliści mikropigmentacji, których nazwiska są znane 
poza granicami polski.

pokazy taneczne, pokaz luksusowej marki osIno oraz wyczekiwana przez 
wszystkich gwiazda wieczoru – inteligentny i piękny IQ – sprawią, że ten wieczór 
zmieni oblicze branży pMu. chcąc być o krok przed konkurencją, sięgaj po 
najlepsze rozwiązania. urządzenie IQ powstało pod czujnym okiem grupy 
inżynierów i założycieli globalnej marki nouveau contour z główną siedzibą 
w Weert w holandii.

Nouveau contour na targach BeautY ForuM

  iQ launch - 5 sierpnia, Poznań

Nouveau coNtour wydarzenia

03





Hanna Idczak
PerfekCyJNy, aLe SzyBkI 

eyeLINer. MOC Igły 5 SLOPe
w trakcie zabiegu. Błąd ten skutkuje 
zazwyczaj wykonaniem niedokładnej 
kreski oka. Na tym etapie zabiegu musimy 
też uważać na unikanie powielania 
miejsc dobrze napigmentowanych. 
konsekwentnie dbamy o to, aby naskórek 
nie był przepracowany. Pozytywne skutki 
takiego działania to m.in. mniejsze odczucie 
bolesności zabiegu, łagodniejszy strupek, 
więcej pigmentu w skórze po zagojeniu. 
W celu zapigmentowania linii rzęs naciągamy 
oko ku jego zewnętrznej stronie i naciskamy 
na powiekę ruchomą w taki sposób, aby 
odkryła się linia wodna oka. Następnie  
ruchem zygzakowatym wypełniamy 
dokładnie miejsce po miejscu.

W trakcie pigmentowania kreski dolnej 
pracujemy szybkim ruchem wahadłowym. 
Linię rozcieramy zawsze na zewnątrz, 
tworząc tzw. dymek. aby wizualnie otworzyć 
oko, unikamy wykonywania kreski mocno 
zdefiniowanej. Poprawne rozcieniowanie 
na dolnej linii powinno być szersze w kąciku 
zewnętrznym, musi zwężać się ku środkowi 
i kończyć na wysokości jednej trzeciej oka. 
Prowadzenie linii do przyśrodkowego kącika 
daje efekt zamknięcia i zmniejszenia oka. 
W linii rzęs cień powinien mieć najciemniejszą 
barwę. Pamiętajmy o tym, że na ciemno 
nigdy nie pigmentujemy linii wodnej! 
Unikajmy też łączenia kreski górnej z dolną 
w kąciku oka. zabieg ten może doprowadzić 
do migracji pigmentu do naczynia 
krwionośnego. W drodze do perfekcji nie 
warto uczyć się na własnych błędach, bo 
makijaż permanentny podkreśli każdą 
pomyłkę na długo.

raDy I POraDy

Igła 5-slope to nowoczesne i niezwykle 
precyzyjne narzędzie do makijażu 
permanentnego. Układ pięciu igieł 
w jednym rzędzie pozwala na bardzo 
dokładne wprowadzanie pigmentu. 
Widoczny efekt można osiągnąć już 
przy wstępnym zaznaczaniu obramówki 
górnej kreski dekoracyjnej oka.

Bezbłędny zabieg – symbioza 
elemnetów:
narzędzie, technika i wiedza
Przed rozpoczęciem zabiegu należy 
bardzo mocno naciągnąć skórę 
powieki. Igły muszą być ustawione we 
właściwej kolejności, najdłuższa igła 
w kartridżu jest igłą prowadzącą. Jeżeli 
chodzi o wykonywanie ruchów, istotne 
jest, by igły nakłuwały skórę pod kątem 
45°. W trakcie zabiegu wykonujemy  
ruch posuwisto-zwrotny lub bardzo 
wolny ruch igłą tylko w jedną stronę. 
z mojego doświadczenia wynika, że 
optymalny jest ten pierwszy typ. Przy 
zaznaczaniu końcówki należy zachować 
szczególną ostrożność i zwracać uwagę 
na to, aby w zakończeniu kreski nie 
powstał krzyżyk.

Laboratorium mikropigmentacji 
oka – droga do poziomu master
kontur kreski powinien być wypełniany 
ruchem zygzakowatym, wkłucie 
za wkłuciem – aż do momentu 
całkowitego zakolorowania. Swoje 
kursantki często uczulam na problem 
zbyt słabego naciągania skóry

Nouveau coNtour rady i porady
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Magdalena Mazurek
NaNO OMBre. gęSTOść 

I OBJęTOść W LekkIeJ fOrMIe

raDy I POraDy

części brwi, w celu zaobserwowania 
reakcji skóry na wprowadzenie 
pigmentu. Początkowy efekt powinien 
nakierować nas na zmniejszenie lub 
zwiększenie nacisku igły. Cieniowanie 
łuku brwi wymaga największej uwagi,ze 
względu na możliwość wprowadzenia 
zbyt dużej ilości pigmentu. Istotne jest 
też równomierne rozłożenie pikseli oraz 
prędkość pracy. Najszybszej wymaga 
cieniowanie końcówek i środka brwi. 
Praca igłą w początkowych partiach 
brwi powinna być prowadzona 
z uważnym wyczuciem zanikających, 
pudrowych odcieni.

celebrowanie trwałości efektu
NaNO OMBre charakteryzuje 
się doskonałą trwałością efektu 
cieniowania. Po zagojeniu w skórze 
pozostaje nawet do 80% pigmentu, 
co ogranicza do minimum konieczność 
kolejnego dopigmentowania. Istotną 
zaletą tej metody jest niezwykle szybki, 
bezbolesny proces gojenia. Polecanym 
przeze mnie, skutecznym sposobem 
pielęgnacji skóry po zabiegu jest 
metoda Dry Healing. Ważne, by 
przez 3 godziny od zabiegu klientka 
przemywała regularnie brwi i usuwała 
wydzielające się osocze. Przemywanie 
powinno odbywać się co pół godziny. 
Dzięki tej metodzie unikniemy 
pojawienia się strupków 
i przyspieszymy wygojenie. Pierwszymi 
właściwymi efektami przeprowadzonej 
pigmentacji klientka może się cieszyć 
już po tygodniu od zabiegu.

Piękne, zadbane brwi to wizytówka każdej 
kobiety. Naturalnie symetryczne, gęste brwi 
należą niestety do rzadkości. Precyzyjny 
makijaż okolic oka wymaga czasu i doboru 
kosmetyków ze ściśle określonej palety barw. 
Brwi pomalowane zbyt intensywnie nadają 
twarzy surowy wygląd, włoski pomalowane zbyt 
słabo wygaszają kolorystykę oka. Pigmentacja 
brwi metodą NaNO OMBre to rozwiązanie 
stworzone z myślą o kobietach, dla których 
problemem jest zarówno asymetria, jak  
i zbyt rzadka ozdoba skóry łuku brwiowego.

wypracowanie naturalności formy
NaNO OMBre – najnowsza metoda 
mikropigmentacji brwi – daje naturalny efekt 
pudru, uzyskiwany poprzez bardzo precyzyjne 
cieniowanie pigmentem. rozmieszczenie 
 i intensywność pigmentacji naśladują naturalny 
układ włosków, gdzie środek ciężkości przypada 
na centralny obszar linii brwi. różnorodność 
metod mikropigmentacji brwi jest tworzona 
celem dopasowania do typu urody klienta oraz 
jego preferencji estetycznych. Metoda Nano 
Ombre jest odpowiednia dla osób posiadających 
wrażliwą i tłustą skórę naczyniową lub cerę 
w typie mieszanym. Doskonale sprawdza się 
w przypadku kobiet, które chcą w subtelny 
sposób podkreślić kolor brwi, przy jednoczesnym 
uniknięciu efektu przerysowania.

Balans między delikatnością, a precyzją
Narzędziem, idealnie wspierającym 
pigmentowanie metodą NaNO OMBre jest 
precyzyjna i nowoczesna igła nano. W trakcie 
zabiegu cieniowania, wykonywanego metodą 
pikselową, narzędzie pracuje pod kątem 90°. 
Polecam rozpoczęcie pigmentacji od końcowej 

Nouveau coNtour rady i porady
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środek zewnętrznej części białka oka.
5. Wyznaczamy linię przez skrzydełko nosa  
i zewnętrzny kącik oka.
6. kładziemy kredkę na łuku brwiowym i zsuwamy  
ją w stronę ucha, rysując górną część ogona.
7. Na tym etapie kluczową kwestią jest sprawdzenie, 
czy wszystkie krzyżyki – powstałe w naszym
rysunku – znajdują się w tych samych odległościach 
po obydwu stronach linijki. Jeżeli istnieje
różnica odległości, musimy wypośrodkować obydwie 
strony.
8. górną linię brwi wyznaczamy kierując się włoskami. 
Linia ta określi ostateczną szerokość brwi.
9. Punkt, wyznaczający górną cześć początku, przenosimy 
na drugą stronę równolegle do linii z pkt 2.
10. Następnie łączymy punkt z krzyżykiem, 
wyznaczającym górną linię łuku brwiowego.
11. Dolną linię kreślimy odręcznie. Możemy też 
wyznaczyć na linii czwartej punkt, określający
szerokość brwi na łuku brwiowym i przenieść go 
na drugą stronę.
12. W ostatnim etapie łączymy go z końcówką 
i z punktem, określającym dół początku rysunku.

po zakończeniu rysunku upewnij się, że efekt 
Twojej pracy odpowiada oczekiwaniom klientki.  
W razie wątpliwości wprowadź poprawki. Pamiętaj, 
że możesz się z nami spotkać na szkoleniu, gdzie 
przez kilka godzin ćwiczymy perfekcyjny rysunek, 
opowiadam o problemach, które mogą się
pojawić oraz podpowiadam najszybsze rozwiązania 
na doskonałe efekty. Oszczędność czasu i uśmiech 
Twojego klienta to mój cel.

Wykonanie perfekcyjnego rysunku 
brwi to podstawowa umiejętność 
profesjonalnej lingeristki.
Przed zabiegiem musimy samodzielnie 
dokonać analizy wizualnej 
poszczególnych elementów
twarzy klientki. Naturalne wyczucie 
symetrii jest niezbędne, wyłapywanie 
elementów asymetrycznych musi być 
jednak wsparte profesjonalną techniką. 
Pamiętaj o tym, że wykonanie
perfekcyjnego rysunku brwi świadczy 
o Twoich umiejętnościach i już na 
wstępie wzbudza zaufanie klientki.

przed rozpoczęciem pracy 
warto zastanowić się nad tym, jak 
dopasować linię brwi do twarzy 
klientki. Przykładowo – innej linii będzie 
wymagać twarz owalna, innej podłużna 
lub okrągła. Musisz też wziąć pod 
uwagę rozstaw i położenie oczu.

etapy tworzenia rysunku brwi

1. Wymierzamy środek czoła i rysujemy 
linię pionową. środek pomoże nam 
określić wędzidełko pod górną wargą.
2. łączymy ze sobą dolne początki 
brwi, kierując się położeniem włosków. 
Jeżeli jeden początek leży wyżej 
niż drugi, musimy wypośrodkować 
wysokości. Linia powinna być 
równoległa z linią rzęs obojga oczu.
3. Wyznaczamy linię od skrzydełka 
nosa przez wewnętrzny kącik oka.
4. Wyznaczamy linię przez skrzydełko 
nosa i zewnętrzną część tęczówki bądź 

Hanna Idczak
BrOW MaSTer, CzyLI IDeaLNy 

rySUNek BrWI W 15 MINUT

raDy I POraDy

Nouveau coNtour rady i porady
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Magdalena Mazurek
USTa W 3D -  NaNO LIPS

        raDy I POraDy

kolory, które odejmują lat | kolory – paleta 
młodości
Żywe, ale lekkie - właśnie takie są kolory, które 
odejmują lat. Tworząc usta metodą NaNO 
LIPS, polecam odcienie Delicate red, rubine 
red, Classic red, które rekomenduję delikatnie 
rozjaśnić odcieniami Pretty Pink, Orange red lub 
Peach red. Trójwymiarowy, bardzo naturalny 
efekt, uzyskuje się poprzez warstwowe nakładanie 
kolorów z uwzględnieniem rozjaśnienia 
w środkowej części wargi. Cieniowanie powinno 
odbywać się partiami, do 1 cm w głąb konturu ust, 
co pozwoli uzyskać naturalny, lekki efekt, a przy 
tym odmłodzi twarz.

znieczulenie podczas NaNo LipS |
znieczulenie – przyjemność tworzenia piękna
Ilość użytego środka znieczulającego powinna 
być minimalna – produkty te mają właściwości 
ściągające i wysuszające, co wpływa negatywnie 
na przyjmowanie pigmentu oraz zwiększa 
ryzyko podrażnień. W efekcie pojawić mogą 
się problemy z gojeniem i nierówne rozłożenie 
kolorów. zasada im mniej tym lepiej, doskonale 
się tutaj sprawdzi.

wskazówki dla idealnych ust | NaNo LipS – 
piękne usta w kilku krokach
Podczas wykonywania makijażu permanentnego 
metodą NaNO LIPS należy zadbać o odpowiednie 
naciąganie skóry, aż do momentu zauważenia jej 
zbielenia. Igła Nano nie wymaga dużego nacisku,
a odpowiednie naciągnięcie pozwala rozłożyć 
pigment w równomierny sposób. Jak dobrać kolor 
do klientki? Najlepsza lingeristka to pasjonatka 
barw. Pamiętaj o tym, że usta w żywym kolorze 
odciągają wzrok od drobnych niedoskonałości 
cery, które byłyby podkreślane przez kolory 
utrzymane w brązowej gamie kolorystycznej. 
Natomiast jasne kolory optycznie powiększają, 
dlatego warto korzystać z nich, chcąc uzyskać 
trójwymiarowy efekt. Powiększone usta 
w intensywnych kolorach  się  sprawdzą, jeśli 
zadbasz o właściwe przejścia kolorystyczne 
i monochromatyczne zestawienia. Nie bój się 
wyzwań i twórz nowe, soczyste i pełne życia usta!

Symetria - najważniejszy element | 
Symetria – siła milimetra.
Symetria to podstawa piękna – 
udowodniono, że nic tak nie przykuwa 
naszego wzroku, jak idealne odbicie jednej 
strony ciała w stosunku do drugiej. Twarz, 
która spodoba nam się najbardziej, to ta
z minimalną ilością asymetrii. W naturze 
jednak jest inaczej i podobnie jak 
w przypadku całego ciała, tak w przypadku 
ust – lewa strona może być większa od 
prawej, a brak naturalnego pigmentu 
we fragmentach, również nie pomaga 
przy uzyskaniu pożądanego wyglądu. 
Naturalnym jest, że dolna warga jest 
zawsze odrobinę większa od górnej, więc 
przy efekcie pełniejszych ust nie musimy 
tuszować tej dysproporcji. Jeśli asymetria 
jest duża, wówczas rozważamy delikatne 
wypełnienie kwasem hialuronowym, ale 
nigdy nie pigmentujemy poza linię warg, 
co przyniosłoby nam efekt daleki od 
naturalności. Odpowiednie użycie kolorów 
i perfekcyjnie dobrana metoda pozwolą 
na uzyskanie oczekiwanego efektu.

igła Nano - perfekcyjne wykonanie | 
igła Nano – narzędzia perfekcjonistów
Tylko profesjonalne narzędzia umożliwiają 
nam precyzyjną pracę bez podrażnień. 
Igła Nano, oprócz pomocy w uzyskaniu 
zamierzonych efektów, zwiększa komfort 
zabiegu, dla Ciebie i Twojej klientki. 
Oszczędzasz czas, dzięki szybkiej i dokładnej 
aplikacji pigmentu, a przy odpowiednim 
naciągnięciu skóry dodatkowo zmniejszy 
ilość dopigmentowań. Praca nad ustami 
powinna się zacząć od obrysowania konturu, 
który jest bazą do dalszej pracy. Chcąc 
zrobić to bezbłędnie, zewnętrzną linię 
możesz dodatkowo obrysować białą kredką. 
Użycie igieł Nano gwarantuje, że usta po 
zabiegu szybciej się wygoją, a efekt będzie 
subtelny i naturalny.

Nouevou coNtour rady i porady
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Brow MaSter

Idealny rysunek brwi w 15 minut? 
Po szkoleniu stworzymy go: 

szybciej, precyzyjniej 
i z większą pewnością. Sześć 
godzin, maksymalnie sześć 

kursantek i efekt pracy oceniany 
na szóstkę  to nasz plan, który ma 
na celu zapewnić Twoją klientkę, 
że dokonała najlepszego wyboru.

1000 brutto - 1 dzień

NaNo oMBre

Metoda mikropigmentacji brwi, która 
opiera się na plastycznym pudrowaniu 

o charakterystycznych lekkich
początkach.  Jest to technika pikselowania, 
która może być stworzona z dwóch lub 
trzech kolorów. Idealna dla miłośników 
mocniejszego, ale naturalnego efektu. 
absolutny hit, który potowarzyszy nam 

w najbliższych sezonach!

2000 brutto  - 1 dzień

elegaNt eYeShadowS 

elegant eyeshadows to metoda 
mikropigmentacji, która pozwala 
na uzyskanie eleganckiego oraz 
wyrazistego makijażu powieki. 

Unikalny dobór kolorów i narzędzi 
w połączeniu z autorską techniką 

Magdaleny Mazurek zapewni 
zachwycający efekt smokey eyes. 

2000 brutto - 1 dzień

nano lips

Nano Lips to autorska technika Magdaleny 
Mazurek bogata w plastyczne, warstwowe 

przejścia kolorów, które modelują usta. 
Dzięki tej technice już po pierwszym 

zabiegu osiągniecie zadowolenie
i zaoszczędzicie czas na 

dopigmentowaniach!  zachwycające 
efekty sprawiły, że metoda zdobyła serca 
linergistek i ich klientek na całym świecie.

2500 brutto  - 1 dzień

MicroBladiNg + hYBrid 
BrowS

Microblading + Hybrid to delikatna 
metoda, która  pozwala na lekki, 
naturalny, a zarazem intensywny 
efekt. Pracę rozpoczynamy od 

mikropigmentacji Microblading imitującej 
włoski brwi i łączymy je z cieniem. 

Idealna metoda do każdego typu urody. 
Praktyczne wskazówki i rzetelny warsztat 

przedstawi Hanna Idczak.

3500 brutto - 2 dni

PerFect BaSic liPS

Wyjątkowa nowość! Intensywne, 
podstawowe szkolenie trzydniowe 

obejmujace topowe techniki 
micropigmentacji w tym nano lips 

oraz nano contourless lips.
 

 4500  brutto - 3 dni

PerFect BaSic BrowS

Wyjątkowa nowość! Doskonały pakiet 
topowych technik micropigmentacji 

brwi dla początkujących. Nauka 
takich technik jak Nano Ombre, 
Microblading, Hybrid oraz Nano 

Hairstroke. 

6000  brutto - 4 dni

NaNo hairStroke 

absolutna nowość przygotowana przez 
Magdalenę Mazurek: Nano Hairstroke. 

To precyzyjny zabieg z pełnym 
odwzorowaniem natury, dzięki czemu 
makijaż permanentny jest praktycznie 

nierozpoznawalny. Metoda delikatnego 
włoska stworzonego igłą Nano oraz 
delikatnego pudrowania da efekt 

niesamowicie naturalny i lekki.

2500 brutto - 1 dzień

master
Możliwości Szkoleń

CLaSS

Nouveau coNtour MasTerclass
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SzkOLeNIe BaSIC TraININg
- SOLIDNe PODSTaWy

Intensive Basic Training to 
innowacyjne, kompleksowe 
i profesjonalne szkolenie z zakresu 
podstaw makijażu permanentnego. 
Odbywa się cyklicznie w Poznaniu 
z wykorzystaniem renomowanego 
sprzętu Nouveau Contour oraz 
produktów polecanych przez 
światowej klasy specjalistów.

zostań mistrzem pigmentacji
Jeśli chciałabyś rozpocząć karierę 
w branży medycyny estetycznej, 
to szkolenie to propozycja idealna
dla Ciebie. Stanie się ono 
Twoim pierwszym krokiem w tej 
fascynującej dziedzinie, który 
otworzy Ci drzwi do kolejnych 
etapów kształcenia oraz przygotuje 
do udziału w szkoleniach na 
poziomie Master. Po zakończeniu 
kursu podstawowego będziesz 
mógł rozpocząć poznawanie 
zaawansowanych metod makijażu 
permanentnego, takich jak Nano 
Lips, Microblading, Hybrid Brows 
czy areola Basic. Szkolenia Basic, jak 
również Masterclass, odbywają się 

średnio raz w miesiącu 
w międzynarodowej akademii 
Nouveau Contour w Poznaniu.

przebieg szkolenia
Szkolenie w trybie intensywnym 
trwa 6 dni i obejmuje wszystkie 
aspekty podstaw wykonywania 
makijażu permanentnego, w tym 
brwi ombre, ust 2D oraz kresek. 
Po wstępnym zapoznaniu się z 
teorią, kolorymetrią, perfekcyjnym 
rysunkiem oraz urządzeniem 
i technikami pigmentacji, 
przechodzimy do ćwiczeń na 
skórkach i modelkach, uzupełniając 
nabytą wiedzę o nowe informacje 
i zgłębiając metody pigmentacji 
poszczególnych partii twarzy. 
Szkolenie zakończone jest 
omówieniem marketingowych 
aspektów pracy w branży medycyny 
estetycznej. Szkolenie odbywa 
się w grupach 2-4 osobowych, co 
zapewnia komfortowe warunki do 
nauki. każdy uczestnik otrzymuje 
certyfikat Nouveau Contour 
potwierdzający jego uczestnictwo. 

Podczas kursu zapewniamy wszelkie 
niezbędne materiały, modelki oraz 
catering.

Najlepsi trenerzy 
Szkolenie poprowadzi Hanna Idczak 
– zwyciężczyni Międzynarodowych 
Mistrzostw Makijażu Permanentnego 
Warszawa 2017, specjalistka 
w laserowym usuwaniu tatuażu 
i makijażu permanentnego, 
międzynarodowa trenerka Nouveau 
Contour. Jest znana i ceniona za swój 
profesjonalizm, komunikatywność 
oraz ciepłe i przyjazne podejście do 
klientek i kursantek. Uczestnictwo 
w szkoleniu – warunki i wsparcie 
aby przystąpić do naszego 
podstawowego kursu makijażu 
permanentnego konieczne jest 
zakupienie własnego urządzenia 
do mikropigmentacji. Urządzenie 
to pozwoli nie tylko na komfortowy 
udział w szkoleniu, ale będzie także 
inwestycją w przyszłą działalność. 
Po uzyskaniu Twojego numeru NIP 
pomożemy Ci zdobyć kredyt lub 
leasing na korzystnych warunkach.

Dołącz do najlepszych!

Nouveau coNtour szkolenIe basIc TraInIng
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Nasze centrum szkoleniowe

Centrum szkoleniowe Nouveau 
Contour Polska jest w pełni 
zorientowane na potrzeby naszych 
studentów. Prowadzimy wykłady 
w dwóch językach: polskim 
oraz angielskim. Uczestnikom 
zapewniamy komfortowe 
środowisko pracy w małych 
grupach i przyjazną, profesjonalną 
atmosferę. Dajemy też możliwość 
odbycia indywidualnych 
szkoleń i leasingu na sprzęt 
specjalistyczny, co ważne, 
pracujemy na renomowanych 
produktach, których jakość jest 
bezkonkurencyjna.   

Nouveau coNtour od kuchni
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od kuchni
NaSze CeNTrUM SzkOLeNIOWe

Nouveau coNtour od kuchni
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Mistrzowskie Szkolenia 
Nouveau Contour Polska

W skład naszej mistrzowskiej 
kadry szkoleniowej wchodzą 
wysokiej klasy specjalistki PMU:

Nouveau coNtour MIsTrzoWskIe szkolenIa

Hanna Idczak 
zwyciężczyni Międzynarodowych 
Mistrzostw Makijażu Permanentnego 
Warszawa 2017, specjalistka
z zakresu laserowego usuwania 
tatuażu oraz makijażu permanentnego. 
Międzynarodowy trener   Nouveau 
Contour, szkolący zarówno z technik 
podstawowych, jak i zaawansowanych. 
Ceniona przez klientki i studentki za 
komunikatywność oraz ciepłe, przyjazne 
usposobienie.

Magdalena Mazurek 

Wielokrotna, międzynarodowa Mistrzyni 
Makijażu Permanentnego, autorka 
innowacyjnych technik mikropigmentacji. 
Prelegentka na konferencjach oraz 
szkoleniach na całym świecie, gdzie 
przekazuje swoją wiedzę ligeristkom 
na najwyższym poziomie.

akademia Nouveau contour polska to specjalistyczne szkolenia w zakresie 
wykonywania i doskonalenia się w tworzeniu profesjonalnego makijażu 
permanentnego. Program zajęć akademii spełnia surowe kryteria jakości i jest 
uznawany na arenie międzynarodowej. Naszą misją jest realizowanie programu 
dającego konkretne umiejętności, poparte – honorowanym na całym świecie 
– certyfikatem Nouveau Contour. Chcąc rozwijać umiejętności kompleksowo, 
stworzyliśmy również zaawansowany program edukacyjny – szkołę roczną, 
w trybie basic i master.

 Jednocześnie w naszej akademii możecie uczestniczyć w szkoleniach, gdzie gościmy 
topowe nazwiska z europy i nie tylko. Tym samym dobieramy kadrę i techniki tak, aby 
każde spotkanie maksymalnie poszerzyło umiejętności i możliwości uczestników, 
które z nami stają się nieograniczone.
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IQ to innowacyjne rozwiązanie w mikropigmentacji i dermapigmentacji. Precyzja, minimalizm
i nowoczesność to cechy, które czynią go wyjątkowym narzędziem na rynku medycyny estetycznej.

Prosty, elegancki design urządzenia oraz dotykowy ekran zapewniają mu niezwykłą estetykę
i funkcjonalność. Wykonanie ze stali nierdzewnej to gwarancja higieny oraz eleganckiego 
wykończenia, które czyni to praktyczne narzędzie stylowym elementem wyposażenia gabinetu. 
Prędkość pracy od 50 do 150 uderzeń jest potwierdzeniem jego niezwykłej precyzji oraz 
skuteczności.

Nouveau coNtour iQ
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IQ doskonale nadaje się do pigmentacji estetycznej oraz medycznej:
- korekty blizn,
- rekonstrukcji otoczki sutkowej
- oraz wielu innych zabiegów medycyny estetycznej.
dostępność 4 programów zaprojektowanych dla poszczególnych partii twarzy i ciała oraz 
inteligentne dostosowywanie trybu pracy igły do oporu skóry pomagają uzyskać wspaniałe, 
precyzyjne i trwałe rezultaty. nowoczesny dotykowy ekran lcd wyświetlający wybrany 
program oraz czas trwania pigmentacji pozwala na komfortowe i pełne kontrolowanie jej 
przebiegu.

Nouveau coNtour iQ
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Nouveau coNtour digiTal 1000

Bezpieczne i precyzyjne urządzenie. 

To solidne i niezmienne w swojej pracy urządzenie, dzięki 
któremu uzyskamy wyśmienite rezultaty w krótszym czasie, 
niezależnie od obszaru pigmentowania. Nowy wygląd 
urządzenia przyciąga uwagę od pierwszego spojrzenia. 
zaokrąglone krawędzie, płaska konstrukcja to korzyści nie tylko 
ze strony estetycznej, ale także higienicznej. Panel wyposażony 
jest w sensoryczne przyciski, czułe na dotyk palca oraz zakres 
prędkości od 80 do 140. Posiada bezpieczne, jednorazowe 
kartridże w 16 różnych kombinacjach.

DIgITaL 1000
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Nouveau coNtour sIMplIcITy
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Mały i funkcjonalny

kompaktowa konstrukcja sprawia, że Simplicity idealnie 
nadaje się dla osób pracujących mobilnie w różnych 

gabinetach. rączka urządzenia wyposażona 
jest w opatentowane igły, aby zapewnić bezpieczną 

pigmentację, a cechy  i funkcjonalność urządzenia sprawiają, 
że jest ono świetnym rozwiązaniem dla początkujących.

Urządzenie pozwala nam pracować pięcioma różnymi 
modułami igłowymi oraz prędkością od 80 do 120.

SIMPLICITy



freSH LINe elegant lIne
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nowa linia
pigmentów
do ust

elegant lIne

NUDe LINe

red, a fankom klasyki chętnie polecamy 
łagodną i neutralną serię nude line. Wszystkie 
kolory są naturalne i doskonale współgrają 
z oryginalną barwą ust i cery. produkty linii 
nouveau contour można wykorzystać nie 
tylko do wykonania, ale również do korekty 
lub odświeżenia makijażu permanentnego. 
pigmenty nouveau conTour – kolor z misją 
nouveau contour to linia profesjonalnych 
pigmentów organicznych przeznaczonych 
do wykonywania makijażu permanentnego 
brwi oraz makijażu medycznego (seria 
areola). seria nouveau contour to produkty 
stworzone  z troską o zachowanie najwyższych 
globalnych standardów, polecane przez 
renomowanych specjalistów z całego świata. 
gama pigmentów do oczu i brwi nouveau 
contour charakteryzuje się wyrazistymi, 
lecz naturalnymi barwami, doskonale 
współgrającymi z wieloma typami urody 
i karnacji. Ich ponadprzeciętna trwałość 
oraz wysoka jakość są widoczne nie tylko 
bezpośrednio po zabiegu, ale przede 
wszystkim długo po jego wykonaniu. linia 
nouveau contour przeznaczona do makijażu 
oczu i brwi składa się z neutralnych barw 
zawierających starannie dobrane, chłodne 
półtony. najczęściej polecanymi odcieniami 
są black is black, grey is grey oraz grey black, 
które wspaniale podkreślają łuk brwiowy, 
zapewniając naturalny, łagodny efekt. przy 
makijażu oczu wspaniale prezentują się 
pigmenty deep purple, blue is blue oraz 
fern green, które zachwycają głębokimi, 
niebanalnymi barwami. silver pearl natomiast 
zjawiskowo podkreśla i rozświetla okolice oczu. 
nasi eksperci dobierają odcień
z pomocą autorskiego systemu Identyfikacji 
koloru, dzięki czemu potrafią znaleźć 
barwy, które dyskretnie odciągną uwagę 
od niedoskonałości cery oraz efektownie 
podkreślą jej walory. W naszej gamie 
kolorystycznej znajdują się produkty 
przeznaczone zarówno do łagodnej 
metody ombre, jak i metody włoskowej lub 
hybrydowej. polecamy także wyjątkową 
linię areola przeznaczoną do wykonywania 
makijażu medycznego, pozwalającego na 
rekonstrukcję otoczki sutkowej. produkty 
linii nouveau contour można zastosować 
także do korekty lub odświeżenia makijażu 
permanentnego.

pigmenty NoUVeaU coNtoUR do ust – 
kolor w służbie pięknu nouveau contour – to 
linia profesjonalnych pigmentów organicznych 
przeznaczonych do wykonywania makijażu 
permanentnego ust. seria nouveau contour 
to produkty zaprojektowane i stworzone 
zgodnie z najwyższymi standardami, 
polecane przez światowej sławy specjalistów. 
gama pigmentów do ust nouveau contour 
charakteryzuje się wyrazistymi, głębokimi, 
mocno nasyconymi kolorami, efektownie 
odbijającymi światło. Ich nieprzeciętna 
trwałość oraz doskonała jakość są widoczne 
nie tylko bezpośrednio po zabiegu, ale przede 
wszystkim przez długi czas po jego wykonaniu. 
pigmenty do ust z linii nouveau contour to 
gama naturalnych barw zawierających dodatki 
ciepłych lub chłodnych półtonów. Wiemy, 
że nieodpowiednio dobrany pigment może 
niepotrzebnie uwydatnić niedoskonałości cery 
– z tego właśnie powodu dokładamy wszelkich 
starań, aby zastosowany produkt doskonale 
harmonizował z urodą naszych klientek. 
za każdym razem starannie dobieramy więc 
odcień do konkretnej karnacji, korzystając 
z autorskiego systemu Identyfikacji koloru 
nouveau contour. najczęściej wybieranym 
pigmentem jest unikalny odcień delicate 
red o barwie pudrowego różu, który 
pięknie współgra z wieloma typami karnacji. 
Miłośniczkom nieco bardziej wyrazistych 
karnacji z pewnością przypadną do gustu 
intensywne odcienie classic red oraz Wine 

Nouveau coNtour pIgMenTy
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Nouveau coNtour pIgMenTy

areola

HaIrSTrOke LINe       
CaMO
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1-nano (1) or (2)  Nouveau Contour Pro Cartridge - box 5 pcs



IQ DEVICE

Nouveau coNtour cennik
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C e N N I k
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Posługując się ultranowoczesną technologią mikropigmentacji, 
eksperci Nouveau Couture pomogą Ci wykreować wymarzony, 
magnetyzujący look. Żeby tego dokonać przygotowaliśmy 
dodatki, które odmienią Twoją pracę i salon. zajrzyj do sklepu 
online i znajdź gadżet, który zaczaruje Twoją
codzienność: www.sklepnc.pl

  akcesoria



Nouveau coNtour akceSoria

Tylko profesjonalne akcesoria pozwolą Ci 
na szybki i perfekcyjny rysunek wstępny.

Idealny rysunek



kontakt
#nouveauteam

AdrEs

katowicka 11 / b2
61-131 Poznań
Polska

NoUVeaU coNtoUR

tel: 533 552 209

www.nouveaucontour.com

www.sklepnc.pl

biuro.nouveaucontour@gmail.com


