Jakość.
Dla mnie to jedno słowo, jest
kluczem do sukcesu. Możesz go
deﬁniować
jako
perfekcyjnie
wykonanie, a słownik przybliży Ci
ten termin, jako stan, wartość
usługi lub produktu. Jednak dla
mnie to proces, nieskończona
czynność, bo ciągłe zmiany na
i rozwoju w danej branży.
Są obszary, gdzie jakość jest nie
tylko wyznacznikiem ekskluzywności i pozwala wznieść markę na
wyższy
poziom,
ale
przede
wszystkim jest niezbędnym i podstawowym elementem wzbudzającym zaufanie klienta i tak jest w
makijażu permanentnym.
Możesz być doskonała i pozostać
w tym miejscu, ale Świat robi krok
do przodu, dzięki innowacjom czy
nowym deﬁnicjom piękna, co
oznacza, że perfekcyjna dziś nie
ma najwyższej jakości jutro.
Przepis
na
międzynarodowy
sukces, którym dzielę się z Tobą,
to intensywna praca, edukacja
i inwestycje w siebie oraz ﬁrmę –
jako narzędzia do budowania
silnej i stabilnej pozycji lidera.
Codzienne decyzje i Twój wyjątkowy styl pracy pozwolą Ci
nieustannie pozostać własną deﬁnicją jakości.

Magdena Mazek

Program
Przygotowałam dla Ciebie bardzo dobrze wyselekcjonowany zestaw tematów
i szkoleń, który będziemy realizować w 10 kolejnych miesiącach.

W PLANIE:
HA N NA IDC Z AK

Choroby i przeciwwskazania. Konsultacja i rozmowa z klientem. Zgoda na zabieg
Browmaster - perfekcyjny rysunek brwi w 10 minut
Igły i techniki
Kolorymetria
Nano Ombre
Perfect Microblading
Nano Contourless Lips
Stany Naglące, Pierwsza pomoc

HA N NA IDC Z AK
HA N NA IDC Z AK
OLAF TABACZYŃSKI
HA N NA IDC Z AK
HA N NA IDC Z AK
HA N NA IDC Z AK
D R N .M E D. R E NATA
S Z WA NKOWSKA
MAGDALENA MAZUREK
OKSANA MARTYNENKO
HA N NA IDC Z AK
MAGDALENA MAZUREK
NATALIA ŁOZICKA
HA N NA IDC Z AK

Nano Lips
Eyebrows and Eyeliner in Casual Style
Kreski zagęszczające i dekoracyjne
Elegant Eyeshadows
Pigment Oﬀ - bezpieczny i skuteczny remover
Picoremove - najnowsze laserowe usuwanie

Pod naszą opieką, będziesz poznawała zagadnienia
teoretyczne, które będą stanowić fundament
Twojej pracy.
Comiesięczne zjazdy, wykłady i zajęcia pozwolą
na bieżąco weryﬁkować Twoje postępy,
eliminować błędy, doskonalić techniki
pod naszym czujnym okiem.

Program
90 % zajęć praktycznych,
Małe grupy, max 4-5 osób na zajęciach praktycznych.
Podczas teoretycznych zajęć łączonych grupy 8-10 osób.
Na każdym szkoleniu support min. 2-3 instruktorów
Materiały, pigmenty, akcesoria, przekąski i lunch - wszystko w cenie

ZYSKUJESZ:
Kwaliﬁkację do wykonywania zawodu Linergista pod logiem Nouveau Contour
Międzynarodowy dyplom ukończenia Rocznej Szkoły Mikropigmentacji
10 % zniżki na inne szkolenia w placówce Nouveau Contour
5 % zniżki na akcesoria Nouveau Contour
Koszulkę Nouveau Contour - gratis
Zniżki na niektóre konferencje (w miarę możliwości)
Możliwość stażu w placówce Nouveau Contour

Płatność ratalna 2.000PLN / miesiąc

Należy zakupić urządzenie do pracy na zajęciach praktycznych.
Urządzenia Nouveau Contour do wypożyczenia w miarę dostępności
za wcześniejszą rezerwacją.
Praca na najlepszych akcesoriach i pigmentach
*O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, złożenie kompletnych
dokumentów oraz opłaty wpisowej w kwocie kosztów za pierwszy zjazd (2000 zł),
płatnej na bazie faktury proforma wystawionej po kontakcie z recepcją.

Plan zajęć
Styczeń

10-11
BASIC I
BASIC II

Konsultacja i rozmowa wstępna z klientem zgoda na zabieg
+ Browmaster - perfekcyjny rysunek brwi w 10 minut.
Kolorymetria
Igły i techniki

Luty

18-19
BASIC I

Nano Ombre teoria i praca na skórkach

21-22

Nano Ombre praca na modelkach

BASIC II

Marzec

18-19
BASIC I

Microblading & Hybrid teoria i praca na skórkach

21-22

Microblading & Hybrid praca na modelkach + Nano Ombre

BASIC II

Kwiecień 18-19

- analiza pracy oraz dopigmentowanie

BASIC II

Idealny rysunek ust + Nano Contourless Lips - teoria i praca na skórkach

23-24

-analiza pracy oraz dopigmentowania

Nano Contourless Lips praca na modelkach + Microblading & Hybrid

BASIC I

Maj

27-28

BASIC I

30-31

Pierwsza pomoc + Nano Lips praca na skórkach
Nano lips praca na modelkach + Nano Contourless Lips
- analiza pracy oraz dopigmentowania

BASIC II

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany masterów oraz dat zjazdów, przy utrzymaniu
tel: 883 535 322 | info.szkolapmu@gmail.com | Poznań
pełnej realizacji tematów.

Plan zajęć
Czerwiec 10-11
BASIC I
BASIC II

Lipiec

08-09

BASIC I

11-12

BASIC II

Sierpień 08-09
BASIC II

12-13

Oksana Martynenko workshop - Eyeliner and Eyebrows in Casual Style
Praca własna na modelkach z wybranej partii

Eyeliner klasyczny, Eyeliner 5-slope oraz zagęszczający Eyeliner
- praca na skórkach
Eyeliner klasyczny, Eyeliner 5-slope oraz zagęszczający Eyeliner
-praca na modelkach + Nano Lips - analiza pracy oraz dopigmentowania

Elegant Eyeshadows praca na skórkach
Elegant Eyeshadows praca na modelkach
+ Eyeliner analiza pracy oraz dopigmentowania

BASIC I

Wrzesień 09-10
BASIC I

Szkolenie Niespodzianka

12-13

Praca praktyczna z modelka - wybór własny techniki

BASIC II

Październik 07-08
BASIC I
BASIC II

Natalia Łozicka - Pigment Oﬀ - bezpieczny i skuteczny Remover
Hanna Idczak - Picoremove - najnowsze laserowe usuwanie
Egzamin
Oﬁcjalne zakończenie oraz rozdanie certyﬁkatów

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany masterów oraz dat zjazdów, przy utrzymaniu
tel: 883 535 322 | info.szkolapmu@gmail.com | Poznań
pełnej realizacji tematów.

