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

Letná škola
Na kurzy Nová éra vzdelávania 20% zľava
Pre účastníkov kurzu 15% zľava na bežné ceny produktov

Líčenie:

Trendy v líčení

Contouring

Určenie správnej techniky contouringu podľa typu tváre.
Modelovanie kontúr tváre pomocou tieňovania.
Vyzdvihnutie predností a potlačenie nedokonalostí tváre
pomocou make-upu.

Oči:

denné - nude - nahé líčenie.
Prirodzené „nahé“ líčenie, ktoré zdôrazňuje prirodzenú
krásu a vyvoláva dojem takmer žiadneho make-upu.
Využitie súčasného trendu rozjasňovačov – strobing.
PÔVODNÁ CENA KURZU: 30 €

27.7.2017

PÔVODNÁ CENA KURZU: 30 €

16.8.2017

júl - august 2017

LETNÁ CENA KURZU: 15 €

LETNÁ CENA KURZU: 15 €

Trvalá na riasy + bonus: farbenie a formovanie obočia

Zatočenie rias, ktoré budú pôsobiť dlhšie a hustejšie.
Voľba správneho materiálu, natáčok a ošetrujúcich prípravkov
pre ideálny výsledok.
Bonus: farbenie a formovanie obočia – ako na to.
PÔVODNÁ CENA KURZU: 25 €

LETNÁ CENA KURZU: 12 €

3.8.2017

Masáže:
Power Hyaluronic masáž tváre s
kameňmi Selenity

Power Hyaluronic Eyes masáž očného
okolia pomocou aplikátorov Zamaki

Hydrominerálna masáž, ktorá má čistiacu, energizujúcu a
modelačnú fázu
Pomáha aktivovať aquaporíny v pleti, dlhodobo hydratovať
pokožku
Pomocou špecifických ťahov selenitmi aktivujeme pleť v rámci
hydratácie

Výhodou tejto masáže je okamžitý chladivý efekt, uvoľnenie
svalového napätia
Vďaka špeciálnemu dizajnu ZAMAKov je umožnená masáž
bez vyťahovania pokožky, cielene pôsobí na hlboké vrásky,
aktivuje cirkuláciu krvného obehu

PÔVODNÁ CENA KURZU: 38 €

8.8.2017

LETNÁ CENA KURZU: 15 €

Relaxačná aromaterapeutická masáž

Prienik aromatických olejov do pokožky počas masáže, ktoré
obsahujú množstvo bioaktívnych látok, vitamínov a minerálov
Výrazné zlepšenie stavu pleti, regenerácia a blahodarné účinky
+ pozitívne ovplyvnenie psychického rozpoloženia zákazníka a
relaxácia
PÔVODNÁ CENA KURZU: 38 €

20.7.2017

SUPER LETNÁ CENA
KURZU: 13 €

PÔVODNÁ CENA KURZU: 38 €

22.8.2017

LETNÁ CENA KURZU: 15 €

Workshopy:
Skeyndor Mesosystem

Casmara

Workshopy so značkami podľa dohody.
LETNÁ SYMBOLICKÁ CENA
WORKSHOPU: 10 €

25.7.2017

V prípade záujmu či akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo priamo nás na
čísle 0911 110 132 alebo na e-maile: iic.kurzy@primavera-and.sk

