Wizaż i stylizacja
Na tym kierunku dowiesz się, jak przeprowadzać analizę kolorystyczną, ocenę typu urody i rodzaju cery w celu
wykonania odpowiedniego makijażu. Nauczysz się korekcji niedoskonałości urody, modelowania twarzy
podkładem oraz wykonywania makijażu: dziennego, wieczorowego i stylizowanego. Zdobędziesz również
umiejętności z zakresu doboru fryzury i koloru włosów do twarzy, typu urody, a także kreacji wizerunku klienta
w zakresie ubioru z wykorzystaniem najnowszych trendówmody.
TYLKO W TEB EDUKACJA!
CO ZYSKUJESZ?

ABSOLWENT OTRZYMUJE:
Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawane na podstawie Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
Zaświadczenie o przebiegu kształcenia na kursie Wizażu i stylizacji
Dyplom TEB Edukacja
Referencje zawodowe dla najlepszych

Naukę w nowoczesnych, profesjonalnie
wyposażonych pracowniach
Wysoką jakość kształcenia potwierdzoną
pozycją lidera TEB Edukacja w zakresie
zdawalności egzaminów zawodowych
Nadzór nad procesem dydaktycznym
sprawowany przez nauczycieli - praktyków
aktywnie działających w danej branży

PRZEDMIOTY:
Psychologia zawodu

Minimum 60% zajęć praktycznych

Podstawy makijażu profesjonalnego

Naukę zawodu realizowaną w oparciu
o nowoczesne metody kształcenia
z wykorzystaniem formuły blendedlearning

Techniki wykonywania makijażu
Analiza kolorystyczna - kolorymetria
Stylizacja

Dostęp do szerokiej gamy kursów
e-learningowych

Kreowanie wizerunku

Dostęp do Office 365 w chmurze

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
Salony urody, ośrodki SPA, gabinety kosmetyczne

Certyfikat ze znajomości kosmetyków
do makijażu marki INGLOT

Drogerie, sklepy kosmetyczne
Firmy kosmetyczne - jako przedstawiciele handlowi oraz szkoleniowcy

PARTNER KIERUNKU

Teatr, telewizja
Praca przy sesjach fotograficznych, na pokazach mody, podczas produkcji
reklam

Podczas zajęć pracujemy na kosmetykach
z linii profesjonalnej marki

OKRES KSZTAŁCENIA:
1 rok

TRYB NAUCZANIA:
weekendowy

Zapisz się online!

www.teb.pl

INGLOT ̶ firma kosmetyczna o globalnym zasięgu, od lat
kojarzona z bogatą kolekcją produktów do makijażu. W ofercie
marki znajduje się również pielęgnacyjna linia INGLOT Lab,
która pozwala zadbać o kondycję skóry i odpowiednio przygotować ją do aplikacji kosmetyków kolorowych. Firma aktywnie włącza się w międzynarodowe targi kosmetyczne, produkcje telewizyjne, Fashion Week w światowych stolicach
mody, jak również prowadzi ścisłą współpracę z musicalami
wystawianymi na nowojorskim Broadway'u.

