GRUPOWA LEKCJA MAKIJAŻU MINERALNEGO (PODSTAWY)
Zapewniamy:












czas trwania: 4 h
lekcje prowadzone w małych 4/6-cio osobowych grupach
dostępne terminy: 12.06.2018 godz. 10.00, 26.06.2018 godz. 16.00, 27.06.2018
godz. 10.00
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

GRUPOWA LEKCJA MAKIJAŻU TRADYCYJNEGO (POZIOM PODSTAWOWY)
Zapewniamy:









czas trwania: 4 h
lekcje prowadzone w małych 4/6-cio osobowych grupach
dostępne terminy: 12.06.2018 godz. 15.00, 26.06.2018 godz. 10.00, 27.06.2018
godz. 16.00
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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Zapewniamy:









czas trwania: 4 h
lekcje prowadzone w małych 4/6-cio osobowych grupach
dostępne terminy: 11.06.2018 godz. 8.00, 25.06.2018 godz. 16.00
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)

INDYWIDUALNA LEKCJA MAKIJAŻU TRADYCYJNEGO (PODSTAWY)
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)

INDYWIDUALNA LEKCJA MAKIJAŻU MINERALNEGO (PODSTAWY)
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

