WARSZTAT „DZIEŃ PRZED. DZIEŃ PO”
Zapraszam Cię na warsztat dedykowany PANNIE MŁODEJ
(Psssss… to idealny prezent dla Twojej wychodzącej za mąż PRZYJACIÓŁKI)

W programie:
Wszystko to co powinnaś wiedzieć o praktycznych przygotowaniach związanych z wizerunkiem
ślubnym:
- Co pierwsze - makijaż czy fryzura? Gotowe rozwiązania gdy jesteś umówiona w nie do końca
korzystnej kolejności.
- Jak dobrze wypaść na zdjęciach. Makijaż ślubny to przede wszystkim makijaż fotograficzny. Bądź
pewna, że Twój wypadnie znakomicie.
- Zabiegi kosmetyczne. Powszechny błąd – za dużo, inwazyjnie, zbyt późno. Jak pielęgnować, aby w
pełni wykorzystać umiejętności Twojej makijażystki. Nie ma dobrego makijażu bez odpowiedniej
pielęgnacji – a ta nie musi być skomplikowana.
- Poprawienie kolorytu ciała. Przedstawimy każdą z możliwości nie kryjąc plusów i minusów, tak abyś
mogła podjąć właściwą decyzję jak chcesz zadbać o koloryt ramion, pleców i dekoltu.
- Tatuaż. Może tak, a może nie pasuje do Twojego wizerunku tego dnia, czyli wszystko o kamuflażu.
- Sposoby utrwalenia makijażu i zabezpieczenia garderoby.
- Biżuteria? Kształt fryzury? Forma bukietu? Po warsztacie te decyzje nie będą trudne.
- Narzeczony nie chce słyszeć o makijażowej korekcie twarzy? Podamy Ci argumenty, które zmienią
ten stan rzeczy.
- Demakijaż. Prawidłowy demakijaż jest pierwszym krokiem aby makijaż na poprawinach wyglądał
świeżo.
- Sposoby na opuchnięte powieki, zaczerwienione oczy i wszystkie inne niedociągnięcia urody
spowodowane przemęczeniem i niewyspaniem. Sztuczki charakteryzatorskie czyli niezawodne
sposoby sprawdzone na wielu planach filmowych.
I wiele innej, cennej, praktycznej wiedzy nt. dnia zaślubin.
Warsztat Panny Młodej to koszt 220 zł.

A w części praktycznej samodzielnie przećwiczysz świeży, lekki makijaż, który możesz wykonać w dniu
poprawin, nawet gdy nie czujesz się pewna swoich umiejętności. Nauczę Cię jak zrobić go w krótkim
czasie – zaoszczędzisz go na dłuższy sen lub inne poranne przyjemności. Dzięki temu nie musisz

martwić się, że Twój idealny makijaż wykonany w dniu ślubu przez Twoją profesjonalną Wizażystkę
spowoduje, że w trakcie poprawin Twoja Daleka Krewna Cię nie rozpozna 
Warsztat poprowadzi Izabela Karwacka – charakteryzatorka filmowa, makijażystka ślubna, stylistka,
znawczyni kobiecej urody.

Rezerwacja tel. 733 88 88 99 w godz. 11.00 – 19.00, sobota 10.00 – 15.00
MAGNUS FILM MAKEUP SHOP – marka powołana przez Izabelę Karwacką –
Charakteryzatorkę Filmową z blisko 30 letnim doświadczeniem. MAGNUS FILM organizuje
kursy charakteryzacji i wizażu oraz warsztaty dla Kobiet zapoznając je z profesjonalnymi
technikami makijażu.
Miejsce warsztatu: MAGNUS FILM MAKEUP SHOP ul. Obr. Wybrzeża 11/1 Gdańsk –
Przymorze.

