IB SP. Z O.O.
ma zaszczyt zaprosić Państwa na

PRAKTYCZNE WARSZTATY MAKIJAŻU
Temat przewodni: Karnawałowy Look
Zmysłowy makijaż wieczorowy, okazjonalny, awangardowy..
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących rozwijać posiadane już umiejętności wizażu,
zainteresowanych kreatywnym podejściem do trendów makijażowych i chcących lepiej
zrozumieć swoje klientki. Warsztat jest również doskonałą okazją do poznania i przetestowania
profesjonalnych kosmetyków kolorowych włoskiej marki Studios Make Up.
PROGRAM
Część I – teoretyczna:
• Prezentacja marki i kosmetyków Studios Make Up
oraz omówienie poszczególnych produktów z praktycznym zastosowaniem.
• Przygotowanie skóry twarzy pod makijaż – krótka lekcja pielęgnacji skóry
z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych problemów cery.
• Przygotowanie brwi do makijażu – trendy i sprawdzone rozwiązania.
Część II – praktyczna:
• Specyfika makijażu Karnawałowego.
• Specyfika makijażu Okazjonalnego.
• Trendy w makijażu 2017.
• Szczegółowy pokaz poszczególnych elementów makijażu:
– eyeliner, kredka, kajal, cień.
– warianty „smokey eye”, brokatowe oko.
• Praktyczny warsztat:
Uczestnicy dobierają się w pary i każdy wykonuje co najmniej jeden makijaż karnawałowy
dowolnie wybraną techniką. Pracujemy na kosmetykach marki Studios Make Up.

Prowadząca
Magda Milewska – Niezwykle utalentowana wizażystka z wieloletnią praktyką
pełna energii i zapału. Wykładowca i Kosmetolog.
Współpracuje z wieloma fotografiami, projektantami i stylistami
w zakresie wizerunku do sesji zdjęciowych. Warsztat pracy Magdy to umiejętne połączenie
precyzyjnej techniki oraz kreatywności w podejściu do trendów makijażowych z relacyjnym
podejściem do klienta oraz jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
Skończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawcza z plastyką, Warszawską Szkołę Filmową
pod patronatem B. Lindy i M. Ślesickiego na Wydziale Charakteryzacji Filmowej Wizażu i
Stylizacji, odbyła praktykę w serialu „Na Wspólnej”, była asystentką charakteryzatora w
komedii romantycznej „Fenomen”, jest laureatką I Międzynarodowego Festiwalu Zawodów
Filmowych CINEMAGIC, zdobyła Grand prix za makijaż „Czar Gwiazd” w konkursie
czasopisma Wróżki oraz Szkoły Wizażu i Charakteryzacji.

1 termin NIEDZIELA 26.02.2017
godz.: 10.00-17.00
2 termin NIEDZIELA 26.03.2017
godz.: 10.00-17.00
Koszt: 300 zł
Cena obejmuje produkty i kosmetyki potrzebne do pracy, materiały szkoleniowe,
lunch w przerwie, certyfikat uczestnictwa w warsztatach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ATRAKCYJNE PROMOCJE!
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w warsztatach.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rezerwację pod numerami:
601 658 803, 22 614 44 82
oraz mailowo: biuro@italianbeauty.pl
IB Sp. z o.o. ul. Czarnocińska 3A, 03-110 Warszawa

