INSTITUTO INTERNACIONAL DE COSMETOLOGÍA (I.I.C.)
Vzdelávacie centrum firmy Primavera Andorrana SK

PROGRAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT
JANUÁR - MAREC 2019

MESOSYSTEM
ŠKOLA CHEMICKÉHO PEELINGU
Pre tých, ktorí s chemickým peelingom začínajú alebo majú iba
minimálne skúsenosti.
• Typy chemických peelingov, ich účinky a správna aplikácia.
• Jednozložkové chemické peelingy. Druhy a ich voľba podľa
problematiky klienta.
• Kombinované chemické peelingy na citlivú pleť. Šetrné k pleti, účinné
na kozmetické defetky.
• Praktická aplikácie chemických peelingov na rôzne typy pleti.
Zo širokej škály našich chemických peelingov si môžete vybrať tie, ktoré
najviac vyhovujú vám a vaším klientkám. Počas školenia zároveň
obdržíte informácie o chemických exfoliantoch z nášho sortimentu.

ZAČIATOČNÍK
Cena kurzu:

45 €

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny produktov MESOSYSTEM.

Termín:

10.01. • 05.03.

LAYERING V RÁMCI CHEMICKÝCH PEELINGOV
Tipy pre profesionálov so značkou Mesosystem
Layering - vrstvenie chemických peelingov - predstavuje maximálne
efektívny spôsob aplikácie chemických peelingov. Layering ponúka
kombinácie jednozložkových a kombinovaných peelingov pre riešenie
konkrétnych potrieb a problémov pleti. Výberom konkrétnych kombinácií
produktov zosilní účinky ošetrenia a je veľmi obľúbený vďaka rýchlemu
a viditeľnému efektu po aplikácii.
Je určený pre účastníkov, ktorý už absolvovali školu chemických peelingov.

POKROČILÝ
Cena kurzu:

45 €

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny produktov MESOSYSTEM.

Termín:

05.02.

KOZMETICKÁ MEZOTERAPIA PRÍSTROJOM DERMAPEN
Kurz ZDARMA prie klientky, ktoré prístoj zakúpili.
Dermapen poslednej generácie pre profesionálov, ktorí chcú v kozmetike
využívať špičkové technológie.
• Nastaviteľná hĺbka vpichu od 0,2 do 2 mm pomocou otočného zariadenia.
• Mezoterapia doplnená o chromoterapiu - svetelnú terapiu na podporu
riešení špecifických problémov na pokožke.
• Ošetrenie prístrojom v praxi. Doporučený spôsob ošetrenia jednotlivých
partií, vhodná hĺbka vpichu a rýchlostného modulu. Využitie farebného
spektra na riešenie estetických proglémov. Starostlivosť o pleť po
ošetrení
• Pravidlá hygieny a bezpečnosti pri práci. Kontraindikácie.
Špeciálna akcia pre nového klienta MESOSYSTEM!
Viac u vášho OZ.

ZDARMA PO ZAKÚPENÍ

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny produktov MESOSYSTEM.

Termín:

09.01. • 12.02.

SKEYNDOR
NOVÉ RITUÁLNE OŠETRENIE POWER C+
S MASÁŽOU GUA SHA
Antioxidačný prežiarujúci účinok s rozšíreným a podstatným vylepšením.
Na kurze sa zoznámite s rozšíreným a podstatným vylepšením radu
Power C+ od Skeyndoru ako aj s profesionálnym ošetrením a s 3 rituálmi
špeciálne vytvorenými pre tento rad.
Pridanou hodnotou tohto rituálneho ošetrenia sú masáže inšpirované
technikami z Indie, Ajurvédy a z tradičnej čínskej masáže, ktoré povyšujú
toto ošetrenie na príjemné a efektívne rituálne ošetrenie pre vaše
zákazníčky.
Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny produktov Skeyndor.

Cena kurzu:

45 €

Termín:

26.02. • 20.03.

CASMARA
PROFESIONÁLNE PROGRAMY ZNAČKY CASMARA
Kurz je určený pre kozmetičky, ktoré majú záujem o prácu s profesionálnymi programami značky Casmara. V teoretickej časti kurzu sa
zoznámite s profesionálnymi programami, dozviete sa základné rozdiely
a aj to, ktorý kedy použiť a uprednostniť. V rámci praktickej časti sa
odškolíte profesionálny program podľa dohody na kurze. Počas kurzu sa
naučíte aj samotnú aplikáciu alginátovej masky a dôležitosť jej použitia
v celom jej objeme.
Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny produktov Casmara.

Cena kurzu:

30 €

Termín:

27.03.

GERMAINE DE CAPUCCINI
START
GERMAINE DE CAPUCCINI PRE ZAČIATOČNÍKOV
„OBJAVTE GERMAINE DE CAPUCCINI“
Kurz je určený pre kozmetičky, ktoré sa chcú naučiť pracovať s profesionálnou kozmetickou značkou Germaine de Capuccini. Teoretická
časť vás prevedie jednotlivými radmi a produktmi, naučíte sa vyberať
najvhodnejšie kombinácie podľa typu pleti. V praktickej časti sa naučíte
realizovať metódu Kirei, pretože každé ošetrenie je pre klientku „rituálom“
a vyskúšate si aplikáciu produktov. Germaine de Capuccini je kozmetická značka na veľmi vysokej úrovni a zakladá si na profesionálnej starostlivosti o klientky. Je možné absolvovať nadväzujúci SPECIAL kurz a ako
darček za obe časti môžete dostať uniformu Germaine de Capuccini.
Absolventi kurzu obdržia ako darček k objednávke set uterákov Germaine
de Capuccini (velký, stredný a malý).
Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny produktov Germaine de
Capuccini.

Cena kurzu:

20 €

Termín:

21.02.
SPECIAL

GERMAINE DE CAPUCCINI
Kurz je určený pre kozmetičky, ktoré majú už aspoň čiastočné znalosti
o tejto značke a prajú si zdokonaliť sa a zároveň sa prezentovať pred
zákazníčkami ako salón s vysokou odbornosťou. Zhrnieme si a upresníme informácie o profesionálnych ošetreniach a preberieme novinky:
ošetrenie Excel Therapy O2, liftingové ošetrenie Timexpert Rides,
Timexpert SRNS, chemické peelingy a ďalšie. Kurz je zároveň praktický.
Bude možné vyskúšať si ošetrenie Excel Therapy O2
Cityproof, ku ktorému bude vyučovaná masáž.
Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny produktov Germaine de
Capuccini.

Cena kurzu:

30 €

Termín:

Po absolvovaní
START + SPECIAL kurzu obdržíte
ako darček k objednávke uniformu
Germaine de Capuccini.

07.03.

OČI, RIASY, OBOČIE
HENNA BROW + THREADING
BIO HENNA
Naučíte sa:
• modelovanie obočia podľa tvaru a prianí zákazníčky spoločne
s jeho úpravou,
• pokročilú techniku farbenia obočia s produktmi Henna Brow,
• miešanie farieb podľa najnovších trendov a ich správna aplikácia.
V rámci kurzu sa naučíte aj metódu THREADING, čo je unikátny
spôsob úpravy obočia špeciálnou niťou. Naučíte sa modelovať a
tvarovať obočie i touto metódou.
Kurz obsahuje: materiál pre prácu na kurze, štartovacia sada a diplom.
Je nutné zaobstarať si vlastnú modelku!
Obsadenosť kurzu: max 4 účastníci.

Cena kurzu:

150 €

Termín:

25.01. • 20.02. • 06.03. • 19.03.

LASH LIFTING + BOTOX
Novinka v oblasti tvarovania vlastných rias.
Táto technika tzv. LASH LIFTING spočíva v napnutí a zatočení rias
na špeciálnu silikónovú formu. Výsledným efektom sú zatočené a
vytiahnuté riasy smerom k obočiu vrátane vysokej výživy rias.
Vhodné pre dámy, ktoré majú rovné riasy smerujúce nadol, pre
tie, ktoré nechcú predĺžené riasy alebo predĺžené riasy nosili a po
odobratí sú ich riasy rovné.
BOTOX - extrémne účinná vyživujúca kúra na riasy, ktorá o
100% zvyšuje objem prírodných rias, urýchľuje ich rast a výrazne
posilňuje.

Cena kurzu:

125 €

Termín:

17.01. • 06.02. • 14.03.

PERMANENTNÉ PREDLŽOVANIE RIAS
Intenzívny pól-dňový kurz. Permanentné predlžovanie rias je moderná
metóda, ktorá umožňuje predlžovanie rias akejkoľvek dĺžky.
Zoznámite sa s technológiou aplikácie syntetických rias s
jednotlivými produktmi na prácu a následnú starostlivosť.
Pracovné postupy si vyskúšate v praxi. Poradíme vám tiež ako
zrealizovať úvodnú konzultáciu s klientkou a ako najlepšie vyhovieť
jej požiadavkám.
Je nutné zaobstarať si vlastnú modelku!
24 hod. pred kurzom predlžovania rias nesmie používať riasenku ani
sa líčiť v okolí očí. Ak nosí kontaktné šošovky, dostaví sa bez nich.

Cena kurzu:

60 €

Termín:

14.02.

MASÁŽNE TECHNIKY
LYMFODRENÁŽ TVÁRE
Lymfatická drenáž je špeciálny masážny postup, ktorý podporuje
správny tok lymfy a urýchľuje látkovú výmenu. Vďaka nej dochádza
k detoxikácii ošetrovanej oblasti, odvodu zvyškov metabolickej
činnosti.
Lymfodrenáž tváre veľmi efektívne odstraňuje estetické defekty
ako sú kruhy a vačky pod očami či rôzne opuchy. Celkovo
vyhladzuje tvár, napomáha odstrániť zapálené prejavy, mierni vrásky
a odstraňuje pocit napätia. Je veľmi účinná aj ako prevencia migrén.
Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny kozmetických produktov.

Cena kurzu:

38 €

Termín:

13.02.

RELAXAČNÁ AROMATERAPEUTICKÁ MASÁŽ TVÁRE
• prienik aromatických olejov do pokožky s množstvom bioaktívnych
látok, vitamínov a minerálov.
• výrazné zlepšenie stavu pleti, regenerácia a blahodarné účinky.
• pozitívne ovplyvnenie psychického rozpoloženia zákazníka a
relaxácia.
Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny kozmetických produktov.

Cena kurzu:

38 €

Termín:

23.01. • 13.03.

AJURVÉDSKA MASÁZ TVÁRE
• tradičná indická masáž vychádzajúca z indickej medicíny, ponúka
holistický prístup k riešeniu problémov organizmu,
• zameraná na uvoľnenie a riešenie problémov ako sú časté bolesti
hlavy, migréna, ako aj celkové zlepšenie stavu pleti,
• rozpoznanie základnej typológie človeka z pohľadu ajurvédy a
použitie kozmetických produktov podľ a tzv. dóš.
Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny kozmetických produktov.

Cena kurzu:

38 €

Termín:

24.01.

MIKROMASÁŽ OČNÉHO OKOLIA
• omladenie a osvieženie pohľadu i celkového výrazu tváre,
• pomáha okamžite odstrániť pocit únavy a starnutia v očných
partiách, účinne redukuje vrásky a kruhy pod očami.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny kozmetických produktov.

Cena kurzu:

25 €

Termín:

27.02.

MASÁŽ TVÁRE FEISHARU (NA ŠTÝL KOBIDO)
• revolučná metóda omladenia pleti bez potreby chirurgie,
• stimulácia energetických kanálov v oblasti tváre,
• podporenie bunkového metabolizmu, eliminácia toxínov, zlepšenie
prekrvenia a výživy kožných buniek,
• vďaka prekrveniu dochádza k dôkladnému prečisteniu pleti,
posilnenie podkožného svalstva, tonizácia a celkové spevnenie
Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny kozmetických produktov.

Cena kurzu:

38 €

Termín:

28.03.

DEPILÁCIA
KOMPLET KURZ DEPILÁCIE
Na kurze sa zoznámite so spôsobmi ako správne a bezbolestne depilovať
pomocou voskov a cukrovej pasty. Depilácia: teória a prax. Klasická depilácia:
najžiadanejšia depilácia v salóne pomocou voskov v roll-one. Depilácia
s použitím Fine WAX - vosky v plechovkách. Cukrová depilácia. Intímna
depilácia pomocou vosku Cerazyme. Najnovšie trendy v oblasti depilácie.
Produkty pred a po depilácii.
Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny produktov Depiléve.

Cena kurzu:

40 €

Termín:

07.02.

MIESTO A ČAS KONANIA KURZOV:
Kurzy sa konajú vo vzdelávacom inštitúte firmy Primavera Andorrana SK s.r.o.,
Jesenského 12, 927 01 Šaľa.
Začiatok kurzov je vždy od 9:30 hod.
Kurzy trvajú podľa náročnosti a počtu kozmetičiek.
PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE:
U vášho obchodného zástupcu alebo na iic.kurzy@primavera-and.sk
či tel. čísle +421 911 110 132.
Bližšie informácie o konkrétnom kurze aj na www.primavera-and.sk

