
Szkolenia Indywidualne: 

To system indywidualnych szkoleń, gdzie tylko jeden Student pod okiem Mistrza Świata realizuje 

program praktyczny i teoretyczny z zakresu makijażu permanentnego. Kursy te cieszą się ogromnym 

powodzeniem wśród osób mających jasno sprecyzowane potrzeby i cele. Metoda daje spektakularne 

rezultaty dzięki najlepszemu współczynnikowi czasu poświęconego jednemu studentowi. 

Szkolenia 2 osobowe 

To system gdzie pod okiem Mistrza Świata realizuje program praktyczny i teoretyczny z zakresu 

makijażu permanentnego. Kameralna 2 osobowa grupa daje pewność że każdemu kursantowi 

zostanie poświęcony odpowiedni czas. 

Szkolenia grupowe 

To system kameralnych szkoleń 5 osobowych . 

Grupy 5 osobowe 

• indywidualnie ustalony czas trwania 

• indywidualnie ustalany termin 

• zakres tematyczny do wyboru ustalany do potrzeb uczestnika kursu 

• na zajęciach modelki 

• materiały dydaktyczne 

• kosmetyki i sprzęt profesjonalny 

• opiekę i doradztwo Mistrza Świata 

• Certyfikat z podpisem Mistrza Świata 

Szkolenie obejmuje zagadnienia: 

1. Symetria- poprawny rysunek brwi, ust lub kreski na powiece 

2. właściwy dobór pigmentu wg fototypu skóry 

3. Pigmenty: właściwy dobór kolorów do danego typu skóry 

4. znieczulenia rodzaje i ich zastosowanie 

5. ćwiczenia na skórkach 

6. pokaz na modelce 

7. praca na modelkach 

8. Pielęgnacja po zabiegu pigmentacji. 

PŁATNOŚĆ I REZERWACJA SZKOLENIA: 
W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu prosimy o wpłatę zadatku przelewem 20% ceny szkolenia – 

jest to jedyna możliwość dokonania rezerwacji miejsca. Zadatek nie jest zwracany. Zadatek powinien 

być wpłacony najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem szkolenia. 



Dane do przelewu: 

Aden Salon Kosmetyki Profesjonalnej Agnieszka Seńska ul. Piotra Skargi 22/5, 50-082 Wrocław 

Numer konta bankowego: 25 1160 2202 0000 0002 5662 7434 

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko MAKIJAŻ PERMANENTNY oraz miesiąc i rok, 

w którym odbędzie się szkolenie. 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA 
 W przypadku chęci anulowania rezerwacji, należy znaleźć inną osobę na swoje miejsce. Pozostała 

część płatności powinna być uregulowana gotówką w dniu szkolenia . 

PŁATNOŚCI RATALNE 
Jeśli chcesz skorzystać z wygodnej płatności ratalnej zapraszamy do wypełnienia wniosku 

kredytowego na naszej stronie internetowej www.adensalon.com w zakładce Płatności ratalne i 

zostaniesz poprowadzony przez weryfikację i otrzymasz wszystkie instrukcje. 

DOFINANSOWANIE 

Nasza Placówka jest wpisana do Rejestru Placówek Szkoleniowych w Dolnośląskim Urzędzie Pracy 

dzięki czemu możesz skorzystać z dofinansowania jakie oferuje KFS ( Krajowy Fundusz Szkoleniowy) 

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE 

Rozwój Twojej firmy wymaga ciągłej inwestycji w pracowników. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

wspiera pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki. Droga do otrzymania dofinansowania 

to tylko kilka prostych kroków, a my bezpłatnie wesprzemy Cię w jej przejściu. 

 wspieramy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie 

 składasz wniosek we właściwym urzędzie pracy i czekasz na decyzję 

 podpisujesz umowę z urzędem pracy   

 realizujemy szkolenie   

 dostarczamy ci dokumentację szkoleniową i fakturę, potrzebne do rozliczenia z urzędem 

ANULACJA SZKOLENIA 
Zastrzegamy sobie prawo do anulowania szkolenia w przypadku zbyt małej grupy szkoleniowej. W 

takiej sytuacji zadatek zostanie zwrócony. 

 

          CERTYFIKATY 

Po zakończeniu szkolenia każda kursantka otrzyma certyfikat ukończenia kursu w języku polskim. 

 

RODZAJE SZKOLEŃ TEMATYCZNYCH BASIC Oraz DOSZKALAJĄCYCH 1 dniowych: 

http://www.adensalon.com/


Pigmentacja powieki kreskę zagęszczająca górną i dolną linię rzęs 

 

1.   grupowe (grupy do 5 osób) w cenie 1500 zł  

2.   2 osobowe w cenie 2000 zł 

3.   Indywidualne w cenie 2500 zł 

Pigmentacja powieki kreskę dekoracyjną ( eyeliner) 

 

1. grupowe (grupy do 5 osób) w cenie 1500 zł  

2. 2 osobowe w cenie 2000 zł 

3. Indywidualne w cenie 2500 zł 

Zalecamy by zachowywać co najmniej miesięczne odstępy pomiędzy poszczególnymi partiami 

twarzy, tak by wykonać kilka zabiegów samodzielnie.  

W ramach szkoleń każda partia twarzy traktowana jest indywidualnie 

 

Pigmentacja powieki kreskę Butterfly ( cieniowana) 

 

1. grupowe (grupy do 5 osób) w cenie 1500 zł  

2. 2 osobowe w cenie 2000 zł 

3. Indywidualne w cenie 2500 zł 

Zalecamy by zachowywać co najmniej miesięczne odstępy pomiędzy poszczególnymi partiami 

twarzy, tak by wykonać kilka zabiegów samodzielnie.  

W ramach szkoleń każda partia twarzy traktowana jest indywidualnie 

Pigmentacja brwi metodą Ombre - naturalny efekt 

 

1. grupowe (grupy do 5 osób) w cenie 1500 zł  

2. 2 osobowe w cenie 2000 zł 

3. Indywidualne w cenie 2500 zł 

 

Pigmentacja ust - perfekcyjne cieniowanie 

 

1. grupowe (grupy do 5 osób) w cenie 1500 zł  

2. 2 osobowe w cenie 2000 zł 

3. Indywidualne w cenie 2500 zł 

W ramach szkoleń każda partia twarzy traktowana jest indywidualnie 

Perfekcyjny rysunek brwi 

grupowe (grupy do 5 osób) w cenie 700 zł  

Jeśli wykonujesz już makijaż permanentny  ale nadal nie radzisz sobie z RYSUNKIEM BRWI to to 

szkolenie jest dla Ciebie! 

Jest to szkolenie na którym nauczysz się wykonywać krok po kroku bardzo precyzyjny rysunek brwi. 



Każda kursantka wykona minimum 5 rysunków brwi pod moim okiem 

Kreowanie wizerunku firmy, marketing i reklama marki biznesowej w branży PMU 

 

Szkolenie Indywidualne w cenie 3500 zł 

 

1. planowanie strategii marketingowej i reklamowej 

2. projekt strony internetowej 

3. media społecznościowe jako narzędzie do pozyskania klienta 

4. konferencje, targi branżowe i wystawy 

5. biuletyny, broszury, newslattery 

6. referencje i opinie. 

 

 


