
 

 
 

ZAPROSZENIE NA   
 

 WARSZTATY „PREMIUM CLASS” Z MAKIJAŻU PROFESJONALNEGO 
 
 

WARSZTATY POPROWADZI GOŚĆ SPECJALNY 
 

ROCIO JIMENEZ RUIZ (Hiszpania) 
 

założycielka i dyrektor profesjonalnego centrum szkolenia makijażu high-performance i agencji 

wizażystek, fryzjerek i stylistek Alegria Make Up w Madrycie (www.alegriamakeup.com) 

reprezentantka marek Stage Line i Laukrom hiszpańskiej firmy Laurendor na arenie 

międzynarodowej. W czasie warsztatów, Rocio przekaże polskim wizażystkom wiedzę  oraz 

doświadczenie, które zdobyła jako kreatorka makijażu do sztuk teatralnych, musicali i filmów. 

Uczestnicy będą ćwiczyć makijaż fotograficzny w jakości high – definition, makeup no makeup 

oraz look wiosna – lato 2017  z najnowszej kolekcji „NAVY”. 

 
Warsztaty odbędą się dnia 13 marca 2017 r. w godz. 9:00 - 17:00 

 
w Hotelu BEST WESTERN  Warszawa 

ul. Omulewska 24  
 

 

 

http://www.alegriamakeup.com/


PROGRAM WARSZTATÓW 

POWITANIE  

 Rejestracja uczestników, serwis kawowy 
 
CZEŚĆ TEORETYCZNA 

 PRZEDSTAWIENIE  MARKI I KOSMETYKÓW STAGE LINE PROFESSIONAL MAKE- UP 

 NAJNOWSZE TECHNIKI W MAKIJAŻU: sharp, razor, kaleidoscope, stained, diffuse, draping, 
strobing 
 
WARSZTATY TECHNICZNE 

 MAKIJAŻ „NAVY” – PREZENTACJA ŚWIATOWYCH TRENDÓW NA SEZON WIOSNA/ LATO 2017 
 
Przerwa kawowa 
 
WARSZTATY PRAKTYCZNE 

 MAKIJAŻ FOTOGRAFICZNY W JAKOŚCI HIGH – DEFINITION 
1.  rodzaje, charakterystyka makijażu fotograficznego 
2.  zasady wykonania makijażu fotograficznego: praca światłem i cieniem (połysk – mat) 
3.  prawidłowe konturowanie, neutralizacja 
4.  zastosowanie kosmetyków High Definition przeznaczonych do makijażu fotograficznego 

 
Przerwa na lunch 
 
WARSZTATY PRAKTYCZNE 

 MAKEUP NO MAKEUP – trend, który kochają gwiazdy 
1. pielęgnacja i przygotowanie skóry wpływające na trwałość makijażu 
2. charakterystyka makijażu Make Up No Make Up 
3.  zasady wykonywania makijażu – neutralizacja, korektory 
4.  zastosowanie kosmetyków przeznaczonych do  trwałego, wodoodpornego makijażu  
5.  niezawodne triki makijażowe 

 
PODSUMOWANIE 

 WRĘCZENIE DYPLOMÓW 

 Uczestnicy dobierają się w pary i każdy wykonuje  dwa makijaże dowolnie wybraną techniką. Pracujemy 

na kosmetykach marki Stage Line Professional Make-Up. 

Koszt  uczestnictwa w warsztatach wynosi 500 zł 

Cena obejmuje produkty i kosmetyki potrzebne do pracy, materiały szkoleniowe, 
lunch,  przerwy kawowe, oryginalny dyplom hiszpańskiej marki Stage Line Professional Make-Up. 

 Prosimy o zabranie własnych pędzli! 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ATRAKCYJNE PROMOCJE! 

  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  

makeup@stagelinemakeup.pl lub telefonicznie pod nr 52 320 10 00  

Zapisy i wpłaty przyjmowane są do dnia 2 marca 2017 r. na rachunek bankowy: 
 

PPHU IMS Bank BZWBK 13/O w Bydgoszczy 
Numer konta: 50 1500 1360 1213 6006 8447 0000 

(w tytule prosimy wpisać „Warsztaty Warszawa, imię i nazwisko, nr telefonu”) 
 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. 

mailto:makeup@stagelinemakeup.pl

