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Szkolenia POSH LASHES

Przedłużanie rzęs metodą 1:1
Grupa: 1450zł
Indywidualnie: 2170zł
Czas trwania: 2 dni po 4/5h

 przedstawienie celów szkolenia
 historia stylizacji rzęs
 anatomia rzęs
 terminy związane ze stylizacją rzęs
 okoliczności wpływające na aplikację
 przeciwwskazania
 przepisy BHP
 parametry rzęs
 produkty niezbędne do wykonania aplikacji rzęs
 czynniki determinujące przebieg i trwałość stylizacji
 przygotowanie miejsca pracy
 analiza twarzy i budowy oczu
 prawidłowa i bezpieczna aplikacja kleju
 praca na główce treningowej / gąbce do ćwiczeń 
 analiza twarzy i budowy oczu - dobór odpowiednich efektów i rodzaju rzęs
 przygotowanie rzęs naturalnych do aplikacji, lifting górnej powieki
 wykonanie stylizacji 1:1 pod okiem Instruktora

http://www.byKateZett.pl/


Przedłużanie rzęs metodą 2D/5D 
Grupa: 1790zł
Indywidualnie: 2685zł
Czas trwania: 2 dni po 5h

 przedstawienie celów szkolenia
 matematyka rzęs
 dobór odpowiednich grubości i skrętów w metodzie 2/5d
 parametry idealnej kępki
 różne techniki tworzenia kępek
 kierunkowanie
 mieszanie skrętów
 praca z rzędami
 bilansowanie
 idealna górna linia
 nowe efekty w metodzie objętościowej
 ćwiczenia kępek na sucho
 praca na modelce:
 dobór odpowiednich efektów i rodzaju rzęs
 wykonanie stylizacji 2/5d pod okiem Instruktora



Przedłużanie rzęs metodą 1:1 + 2D/5D
Grupa: 2800zł
Indywidualnie: 4200zł
Czas trwania: 2 dni po 4/5h

 przedstawienie celów szkolenia
 historia stylizacji rzęs
 anatomia rzęs
 terminy związane ze stylizacją rzęs
 okoliczności wpływające na aplikację
 przeciwwskazania
 przepisy BHP
 parametry rzęs
 produkty niezbędne do wykonania aplikacji rzęs
 czynniki determinujące przebieg i trwałość stylizacji
 przygotowanie miejsca pracy
 analiza twarzy i budowy oczu
 prawidłowa i bezpieczna aplikacja kleju
 matematyka rzęs
 dobór odpowiednich grubości i skrętów w metodzie 2/5d
 parametry idealnej kępki
 różne techniki tworzenia kępek
 kierunkowanie
 mieszanie skrętów
 praca z rzędami
 bilansowanie
 idealna górna linia
 nowe efekty w metodzie objętościowej
 ćwiczenia na główce treningowej / płatkach kosmetycznych
 ćwiczenia kępek na sucho
 praca na modelce:
 dobór odpowiednich efektów i rodzaju rzęs w metodzie 1:1
 przygotowanie rzęs naturalnych do aplikacji
 lifting górnej powieki
 wykonanie stylizacji 1:1 pod okiem Instruktora
 dobór odpowiednich efektów i rodzaju rzęs w metodzie 2/5d
 wykonanie stylizacji 2/5d pod okiem Instruktora



Doszkolenie przedłużanie rzęs metodą 1:1 + 2D/5D
Grupa: 2150zł
Indywidualnie: 3825zł
Czas trwania: 3 dni po 4/5h

 omówienie portfolio kursanta
 ustalenie zakresu doszkolenia z metody 1:1 – weryfikacja wiedzy kursanta
 przedstawienie celów szkolenia
 matematyka rzęs
 dobór odpowiednich grubości i skrętów w metodzie 2/5d
 parametry idealnej kępki
 różne techniki tworzenia kępek
 kierunkowanie
 mieszanie skrętów
 praca z rzędami
 bilansowanie
 idealna górna linia
 nowe efekty w metodzie objętościowej
 ćwiczenia kępek na sucho
 praca na modelce:
 dobór odpowiednich efektów i rodzaju rzęs w metodzie 1:1
 wykonanie stylizacji 1:1 pod okiem Instruktora – korygowanie błędów
 dobór odpowiednich efektów i rodzaju rzęs w metodzie 2/5d
 wykonanie stylizacji 2/5d pod okiem Instruktora

Przedłużanie rzęs metodą supersize
Grupa: 1850zł
Indywidualnie: 2775zł
Czas trwania 7-9h

 przedstawienie celów szkolenia
 matematyka rzęs
 dobór odpowiednich grubości i skrętów w metodzie Supersize
 bilansowanie
 mieszanie skrętów 
 techniki klejenia w stylizacjach wieloobjętościowych 
 higiena pracy – zdrowie stylistki
 stylizacja wieloobjetościowa – zagrożenia dla zdrowia
 praca z rzędami
 powierzchnie styku
 jak radzić sobie z opadająca powieką
 idealna kępka w technice wieloobjętościowej 
 przyśpieszenie tempa pracy 
 różne techniki tworzenia kępek - ćwiczenia
 praca na modelce:
 dobór odpowiednich efektów i rodzaju rzęs
 lifting dolnego rzędu 
 wykonanie stylizacji Supersize pod okiem Instruktora
 praca z rzędami



Teoria z przedłużania rzęs metodą 1:1
Grupa: 690zł
Indywidualnie: 990zł
Czas trwania: 5h

Szkolenie przeznaczone dla Stylistek, które odbyły już szkolenie z zakresu 
podstawowych metod stylizacji rzęs w innej firmie, ale mają wątpliwości, braki 
teoretyczne i chciałyby pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, w pełni 
profesjonalnie oraz przystąpić do szkolenia 2D-3D Method.

Brow Master Basic
Grupa: 1200zł (jeden dzień) / 1800zł (w przypadku wyboru Basic i Advanced)
Indywidualnie: 1600zł (jeden dzień) / 2200zł (w przypadku wyboru Basic i Advanced)
Czas trwania: 6/7

 historia brwi,
 rola brwi w życiu człowieka,
 BHP,
 produkty niezbędne do stylizacji brwi,
 wskazania i przeciwskazania do zabiegu stylizacji brwi (karta klienta)
 dobór kształtu brwi do proporcji twarzy,
 omówienie 7 różnych technik wyznaczania idealnego rysunku brwi,
 kwalifikacja różnych produktów do pigmentowania skóry i włosów (umówienie

różnic, analiza chemiczna),
 depilacja (pęseta, woski, nitka),
 modelka pokazowa (w wykonaniu instruktora mapowanie, pigmentowanie, 

depilacja)
 wykonanie brwi przez kursanta (mapowanie, dobór odpowiednich produktów

- henna organiczna lub farba do brwi, depilacja).

Brow Master Advanced
Grupa: 1200zł (jeden dzień) / 1800zł (w przypadku wyboru Basic i Advanced)
Indywidualnie: 1600zł (jeden dzień) / 2200zł (w przypadku wyboru Basic i Advanced)
Czas trwania: 6/7

 rekonstrukcja włoskowa brwi – rodzaje włosków, produkty niezbędne do 
stylizacji,

 prezentacja rekonstrukcji na modelce,
 laminowanie brwi,
 praca na modelce,
 zabiegi odżywcze na brwi, jak wzmocnić włoski i pobudzić ich wzrost,
 henna spa + olejowanie.



Gubin
 Dystrybucja / Centrum Szkoleniowe / Sklep Internetowy

La Vie - Indigo & Posh Lashes by KateZett
ul. Słowackiego 1A

66-620 Gubin
tel. 68-422-71-08

Szkolenia: 570-673-801
indigo.lubuskie@gmail.com

sklep.indigo.lubuskie@gmail.com

Zielona Góra  
Dystrybucja / Centrum Szkoleniowe

La Vie - Indigo & Posh Lashes by KateZett 
ul. Reja 15/3

65-076 Zielona Góra
tel. 531-955-399

Szkolenia: 570-673-801
indigo.zielonagora@gmail.com

Gorzów Wielkopolski 
 Dystrybucja / Centrum Szkoleniowe

La Vie - Indigo & Posh Lashes by KateZett 
ul. Fredry 9E

66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 531-480-158

Szkolenia: 570-673-801
indigo.gorzow@gmail.com

Instruktorzy Posh Lashes by Kate Zett:
- Justyna Stępińska (ZG/GW)

Kontakt w sprawie szkoleń: 570-673-801

Dane do płatności:
La Vie Katarzyna Zbroińska

PKO BP
23 1020 5402 0000 0102 0372 1875
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