Dla kogo jest grupowa lekcja makijażu mineralnego?
Kosmetyki mineralne to fantastyczna alternatywa dla makijażu tradycyjnego. Szczególnie polecana jeśli twoja cera jest wrażliwa, masz
problemy alergiczne lub cierpisz na dowolny rodzaj trądziku, jesteś po operacji plastycznej, chemioterapii lub jeśli szukasz produktów
odpowiednich dla wegan (nie testowanych na zwierzętach i nie zawierających substancji odzwierzęcych). Żyjesz w zgodzie z naturą i
wybierasz wyłącznie ekologiczne produkty, jesteś aktywna, uprawiasz sport, dbasz naturalnie o siebie, zadbaj również o naturalny
makijaż i pielęgnację. Makijaż mineralny to zdrowa wersja makijażu, bez zbędnej chemii i substancji szkodliwych, to jedyny makijaż,
który pielęgnuje cerę i poprawia jej kondycję, chcesz się przekonać zapraszam na lekcję makijażu mineralnego.
INDYWIDUALNA LEKCJA MAKIJAŻU MINERALNEGO (PODSTAWY)
Program lekcji makijażu mineralnego (podstawy):
1. Podstawowe informacje na temat kosmetyków mineralnych – historia powstania, właściwości kosmetyków mineralnych,
skład, zastosowanie.
2. Jak wybrać dobry kosmetyk mineralny - na co warto zwrócić uwagę, czego unikać
3. Pielęgnacja i przygotowanie cery do makijażu – zasady pielęgnacji i dobór kosmetyków pielęgnacyjnych pod makijaż
mineralny
4. Przybory do wykonania makijażu – pędzle, gąbki, puszki itp. rodzaje omówienie, techniki użycia i czyszczenia
5. Analiza strukturalna twarzy – analiza proporcji i kształtu twarzy, modelarz twarzy, poznanie technik konturowania bronzerem i
rozświetlania twarzy (strobing) i aplikacji rożu (draping)
6. Ramowa kolejność nakładania makijażu
7. Kosmetyki i produkty do makijażu mineralnego – omówienie właściwości, zastosowanie i techniki aplikacji
8. Podkład mineralnego i jego prawidłowa aplikacja – różne techniki aplikacji podkładów mineralnych
9. Makijaż oka i brwi w podstawie - makijaż dzienny, szybka transformacja w makijaż wieczorowy
10. Triki i techniki wizażystów
11. Ćwiczenia i praktyka – pomoc w dopasowaniu makijażu do Twojej urody, preferencji i osobowości.
Zapewniamy:
czas trwania: 2,5 - 3 h
indywidualną nauka makijażu
termin lekcji ustalany indywidualnie
lekcje prowadzone przez dyplomowaną i doświadczoną wizażystkę, trenera kosmetyków mineralnych - 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)
• na miejscu możliwość bezpłatnego doboru odcieni kosmetyków mineralnych (podkład, korektor, róż, bronzer, cienie)
• na miejscu możliwość zakupu w 100% naturalnych, wegańskich kosmetyków mineralnych
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