Doskonalenie Twojego Wizerunku
POKAZ MAKIJAŻU Z INSTRUKTAŻEM

Proponuję Ci makijaż instruktażowy w wykonaniu Dyplomowanej Mistrzyni Wizażu. Jeżeli nie
wiesz jak się malować lub nie jesteś zadowolona z nauki, którą już odbyłaś gwarantuję, że moja
lekcja odkryje przed Tobą sekrety, których jeszcze nie znałaś. Indywidualne porady usprawnią
Twój codzienny makijaż. Wyjaśnię Ci jak działa kolor, jego intensywność na Twoją tęczówkę
i wielkość Twojego oka, dlaczego technika makijażu, którą Ci zaproponuje jest najlepsza. Jak
optycznie zmniejszyć nos, komponować cienie, jak wydobyć kości policzkowe lub wyszczuplić
twarz. Te i wiele innych tematów poruszę na indywidualnym spotkaniu z makijażem.

ILOŚĆ GODZIN, CENA: 2 godz., 260 zł
TERMIN: ustalany indywidualnie z klientką
DLA KOGO?
Dla wszystkich kobiet, nastolatek i dojrzałych pań które:

nie potrafią się malować
chcą oswoić i pokochać kolory
mają problem z doborem podkładu
interesują się bieżącymi trendami w makijażu
pragną zmienić lub udoskonalić swój wizerunek
Dla pasjonatek makijażu.
Dla kobiet bliskich Twojemu sercu w formie prezentu.

KORZYŚCI:
oszczędzasz czas i pieniądze podczas zakupu kosmetyków,
nabywasz stały rabat na kosmetyki, który otrzymują jedynie klientki Feniks Style
najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie,
dwie godziny szkolenia w sam raz dla zapracowanych kobiet,
doskonalisz swój wizerunek na co dzień, w pracy i w wirtualnym świecie,
wzrost pewności siebie i atrakcyjności,
zdobędziesz umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania
profesjonalnego makijażu w domu, (dobór kolorystyki podkładu oraz cieni, różu
i pomadki)
otrzymasz notatki i rysunki sporządzone przez instruktora,
uczysz się od najlepszych – szkolenie przeprowadza Dyplomowana Mistrzyni
Wizażu,
efektywne indywidualne spotkanie,
cudowna, przyjazna atmosfera w pięknych komfortowych wnętrzach
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?
wszystkie niezbędne kosmetyki i akcesoria zapewnia atelier. Możesz jednak zabrać
na zajęcia swoja kosmetyczkę. Instruktor oceni czy jej zawartość jest odpowiednia
dla Cebie

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE?
To indywidualna konsultacja dlatego
które najbardziej Ciebie interesują.

na

spotkaniu

skupiam

uwagę

na

zagadnieniach,

szczegółowa konsultacja: ocena kształtu twarzy, określenie technik i kolorystyki w
makijażu
wykonanie notatek przez instruktora dotyczących Twoich indywidualnych cech
oraz rysunków (face chart): jak powinien wyglądać modelarz twarzy, makijaż oczu,
brwi, ust

przykłady komponowania cieni, kolory cieni
kamuflowanie niedoskonałości
wykonanie makijażu przez instruktora z omówieniem poszczególnych etapów
i technik makijażu oraz użytych kosmetyków
dobór kosmetyków: dobór koloru oraz konsystencji i rodzaju podkładu,
kosmetyków pielęgnacyjnych, pudru, cieni, różu, pomadki, błyszczyka, maskary

KOMPLETOWANIE TWOJEJ KOSMETYCZKI
większość kosmetyków, którymi został wykonany Twój makijaż dostępna jest
w Feniks Style w specjalnej cenie (niższej niż na rynku) dzięki współpracy akademii
z producentami kosmetyków
weryfikacja twojej kosmetyczki
lista zakupów

studio@feniksstyle.pl ZADZWOŃ: 510-275-033
ADRES ATELIER: ul. 3 Maja 20/4 85-016 Bydgoszcz

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:

JEŻELI PRAGNIESZ WIĘCEJ, ZAPISZ SIĘ NA INTENSYWNY KURS Z WARSZTATAMI
4h – 460 zł.
DWA SPOTKANIA Z MAKIJAŻEM!

