Dla kogo jest grupowa lekcja makijażu tradycyjnego?
Jeśli twoja kosmetyczka pęka w szwach, na promocji kupujesz kolejne nowości kosmetyczne, po czym okazuje się, że w tej szmince w
cale nie jest Ci do twarzy, a cień dużo lepiej wyglądał w sklepie niż na twojej powiece. Jeśli nadal nie czujesz się dobrze w swoim
makijażu. Jeśli boisz się używać kosmetyków kolorowych, nie potrafiąc ich dobrać do swojej urody. Jeśli nie lubisz pokazywać się bez
makijażu, przed każdym wyjściem spędzasz mnóstwo czasu przed lustrem, a mimo to masz wrażenie, że efekt jest daleki od
zamierzonego, lub jeśli po prostu chcesz zawsze wyglądać pięknie i kobieco zapraszam na lekcję makijażu.
INDYWILDUALNA LEKCJA MAKIJAŻU TRADYCYJNEGO (POZIOM PODSTAWOWY)
Program lekcji makijażu tradycyjnego (poziom podstawowy):
1. Pielęgnacja i przygotowanie cery do makijażu – zasady pielęgnacji i dobór kosmetyków pielęgnacyjnych
2. Przybory do wykonania makijażu – pędzle, gąbki, puszki itp. rodzaje omówienie, techniki użycia i czyszczenia
3. Analiza strukturalna twarzy – analiza proporcji i kształtu twarzy, modelarz twarzy, poznanie technik konturowania bronzerem i
rozświetlania twarzy
4. Ramowa kolejność nakładania makijażu
5. Kosmetyki i produkty do makijażu – omówienie właściwości, zastosowanie i techniki aplikacji (podkłady, korektory, pudry,
bronzery, róże, rozświetlacze, cienie i bazy pod cienie, kredki, linery, tusze)
6. Makijaż oka i brwi w podstawie - makijaż dzienny, szybka transformacja w makijaż wieczorowy
7. Poznanie wybranych technik makijażowych
8. Triki i techniki wizażystów
9. Ćwiczenia i praktyka – pomoc w dopasowaniu makijażu do Twojej urody, preferencji i osobowości.
Zapewniamy:
•
•
•
•
•
•
•
•

czas trwania: 3 – 3,5 h
indywidualna nauka makijażu
termin lekcji ustalany indywidualnie
lekcje prowadzone przez dyplomowaną i doświadczoną wizażystkę - Anna Stachniak
kosmetyki i pędzle do makijażu, produkty jednorazowe
indywidualną pomoc w trakcie lekcji
nielimitowane konsultacje mailowe
konspekt lekcji makijażu (który zawiera między innymi: face chart z analizą strukturalną Twojej twarzy, wskazówki jak dobrać
kosmetyki kolorowe jak i gdzie je aplikować, listę podstawowych pędzli niezbędnych do makijażu, oraz wskazówki krok po
kroku jak wykonać makijaż, modelować twarz i wiele innych przydatnych informacji)
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ANNA STACHNIAK make up & hair artist
ul. Herbsta 1 lokal B, 02-784 Warszawa Ursynów
(wejście po schodkach obok klatki nr 1)
Przystanek: Metro Stokłosy
Kontakt: tel. 509 385 570, annastachniak@gmail.com

www.annastachniak.pl

