
WEJDŹ W NOWY ROK SZKOLNY ODMIENIONA, STYLOWA,  

PIĘKNIEJSZA, PEWNA SIEBIE! 

   

Studio Wizażu i Stylizacji  Feniks�oraz  �

maciejgrabowski.pl��

� �

serdecznie   zaprasza   na czterodniowe  wakacyjne  szkolenie dla młodzieży p.n.: 

„TAJNIKI  DOBREGO STYLU”„TAJNIKI  DOBREGO STYLU”„TAJNIKI  DOBREGO STYLU”„TAJNIKI  DOBREGO STYLU”    

 z zakresu 

MAKIJAŻU PROFESJONALNEGO z elementami stylizacji. 

MAKE-UP   NO  MAKE-UP *  MAKIJAŻ NA KONCERT  * KLUBOWY  *  NA UROCZYSTOŚCI 
RODZINNE 

CZTERY DNI SZKOLENIA W CENIE DWÓCH! 

   

Szkolenie zakończone będzie profesjonalną sesją fotograficzną. 

Koszt sesji fotograficznej  pokrywa właścicielka firmy Feniks Kamilla Jastrzębska. 

 



NIE  ZNAJDZIESZ LEPSZEJ OFERTY! Zapisz się już dziś. Ilość miejsc ograniczona – szkolenie 
odbywa się w kameralnych 5 osobowych grupach. PROFESJONALNE KOSMETYKI  ORAZ 
AKCESORIA DO ĆWICZEŃ ZAPEWNIA STUDIO WIZAŻU I STYLIZACJI FENIKS. Zorganizuj grupę 5 
osób (4 koleżanek)  a  za własne szkolenie wraz z sesją fotograficzną zapłacisz  50 % ceny! 

SZKOLENIE MOŻE BYĆ IDEALNYM PREZENTEM DLA BLISKIEJ CI OSOBY. 

IMIENNE ELEGANCKIE  ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DOSTARCZANE JEST  

W  FORMIE GOTOWEGO, PIĘKNIE ZAPAKOWANEGO PREZENTU. 

Terminy szkoleń W LIPCU: 

zapisy do 30-go czerwca 

Grupa dzienna:  

poniedziałek – czwartek (od 19 do 22 lipca) w godzinach od 10:00 do 15:00 

Grupa popołudniowa : 

poniedziałek  - czwartek  (od 26 do 29 lipca) w godzinach od 15:00 do  20:00 

 

Terminy szkoleń W SIERPNIU: 

zapisy do 15-go lipca 

Grupa dzienna:  

poniedziałek – czwartek (od 2 do 5 sierpnia) w godzinach od 10:00 do 15:00. 

Grupa popołudniowa : 

poniedziałek  - czwartek  (od 9 do 12 sierpnia) w godzinach od 15:00 do  20:00. 

Cena czterodniowego kursu wraz z sesją fotograficzną i dyplomem:  500 zł od osoby. 

KAŻDA Z UCZESTNICZEK OTRZYMA DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU ”TAJNIKI  DOBREGO  STYLU” 

W programie między innymi: 

• regularna pielęgnacja  skóry  a efekt końcowy makijażu,  
• waga starannego demakijażu  i oczyszczania skóry, 
• dostosowanie kosmetyków do rodzaju skóry (baza, podkład, puder),  
• rodzaje kosmetyków kolorowych i ich zastosowanie w makijażu, 
• analiza kolorystyczna na potrzeby makijażu, 
• pierwsze 10 sekund – jak postrzegają cię inni – kod kolorów, 
•  makijaż Make-Up No Make-Up,  
• makijaż dzienny,  
• makijaż wieczorowy (klubowy, na uroczystości rodzinne), 
• proste i szybkie sposoby na efektowny makijaż fantazyjny (na koncert, na 

sylwestra), 
• makijaż oka,  
• rysunek brwi  
• makijaż ust,  
• sposoby nakładania różu, 



• makijaż dzienny - pokaz makijażu ze szczegółowym  instruktażem,  
• makijaż wieczorowy oraz fantazyjny - pokaz makijażu ze 

szczegółowym  instruktażem,  
• ćwiczenia  - wykonywanie makijaży przez uczestniczki  szkolenia, 
• dobór fryzury do kształtu twarzy, 
• korekcja sylwetki strojem, 
• trendy a własny niepowtarzalny styl. 

 

 

Szkolenie obywa się w formie: 

- wykładu  i pokazów makijażu wykonywanych przez doświadczoną  

   dyplomowaną wizażystkę stylistkę,  

- intensywnych ćwiczeń wykonywanych przez uczestniczki. 

Miejsce szkolenia: BYDGOSZCZ ul. Grunwaldzka 1a/1. 

PRZEDPŁATY   NA   SZKOLENIE w wysokości 200 zł należy wpłacać na poniższe konto. 
Przelew proszę oznaczyć  imieniem, nazwiskiem i terminem szkolenia. 

Konto bankowe: 91 1140 2004 0000 3702 4931 7870 

Dane odbiorcy przelewu:  

Feniks Kamilla Jastrzębska 

ul. Grunwaldzka 1a/1, Bydgoszcz. 

ZAPISY:  

tel. kom.  510-275-033 

e-mail: kamillajastrzebska@interia.pl 

 


