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POZIOM TEMAT PRACA NA ZAKRES
METODA na 4 ręce pokaz + praktyka (synchronicznie)

ILOŚĆ 
UCZESTNIKÓW 1 1 2 3 4 5 6

Od podstaw, 
porządkujący 

wiedzę

ABC czesania - soft główka

.podstawy modelowania

.tapirowanie

.budowanie kształtów

.wypełniacze

koszt szkolenia: 1490 - 2600 3750 5000 5500 6600

ABC czesania - loki główka

.metody tworzenia loków 
prostownicą
.metody tworzenia loków lokówką
.tekstury / style

cena za osobę: 1490 - 1300 1250 1250 1100 1100

ABC czesania - sploty główka
.zasady karbowania
.tworzenie splotów
.kształty i objętość

czas trwania 
szkolenia (7-8h) - (8-10h) (8-10h) (8-10h) (8-10h) (8-10h)

Zapewniony poczęstunek i obiad. Przy zakupie 2 modułów -5%, 3 moduły -10%

POZIOM TEMAT PRACA NA ZAKRES
METODA na 4 ręce pokaz + praktyka

ILOŚĆ 
UCZESTNIKÓW 1 1 2 3 4 5 6

Techniki 
zaawansowane

żeberkowania
(1 fryzura) modelka kok niski, wysoki, kucyk lub 

kaskada koszt szkolenia: 1250 - 2000 2850 3800 4500 5400

holllywood glam
(1 fryzura) modelka fale hollywood z przedziałkiem z 

boku lub na środku cena za osobę: 1250 - 1000 950 950 900 900

minimalizm
(1-3) fryzury) modelka loki, półupięcie, niski lub wysoki 

kok, kucyk
objętość

(1 fryzura) modelka loki, kok, upięcie kaskadowe lub pół 
upięcie w stylu greckim

czas trwania 
szkolenia 5-6h - 7h 7h 7h 7h 7h

Zapewniony poczęstunek bez obiadu. Modelki zapewnione przez organizatora. Przy zakupie 2 modułów -5%, 3 moduły -10%

POZIOM TEMAT PRACA NA ZAKRES
METODA na 4 ręce pokaz + praktyka
ILOŚĆ 

UCZESTNIKÓW 1 1 2 3 4 5 6

Techniki 
zaawansowane

2-3 fryzury w jednej 
teksturze modelka

loki, faloki, półupięcie, koki, kucyki, 
warkocze

koszt szkolenia: - 1600 2900 4200 5400 - -

2 fryzury w 2 teksturach
(+ pokaz 2 przemian) modelka cena za osobę: - 1600 1450 1400 1350 - -

Zapewniony poczęstunek i obiad. Modelki zapewnione przez organizatora.
czas trwania 

szkolenia - 8h 9h 10h 10h - -


