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FILOZOFIA NÁŠHO VZDELÁVACIEHO INŠTITÚTU
V našom Vzdelávacom Inštitúte vám ponúkame tie najnovšie trendy a inovácie, ktoré ponúkajú exkluzívne 
salóny po celom svete. Navštevujeme pravidelne kozmetické veľtrhy v Boloni, Paríži, Dubaji a Hong Kongu, 
aby sme vám vždy boli schopní ponúknuť tie najinovatívnejšie kozmetické služby. Pre naše technologičky 
hľadáme tie najlepšie vzdelávacie inštitúty a školiteľov z rôznych kútov Zeme, aby obdržali kvalitnú kvalifikáciu 
pre výučbu našich kurzov.

Investície do vzdelávania sú NAŠOU FILOZOFIOU. 

Každý kurz prináša svojím účastníkom tieto výhody:

•  Zľava 20%* na všetky produkty z ponuky Primavera Andorrana na kurze absolvovanom vo Vzdelávacom 
inštitúte v Šali alebo v Poprade.

* zľava sa nevzťahuje na letákové akcie a ďalšie akciové ponuky, na rad Skeyndor Timeless Prodigy, Thuya sady, niektoré Arosha pro-
dukty (viac info u OZ), letné a vianočné balíčky a prístroje.

•  Darček k objednávke nad 230 € + DPH** (darčeky sa nenásobia) - TOTE BAG

**Darček a zľavy si nárokujte do objednávky u svojho obchodného zástupcu. 
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SKEYNDOR PROBIOME PEEL
CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Probiome Peel je úplne nový profesionálny rad pokročilého 
chemického peelingu. Ide o bezpečné a inovatívne profesio-
nálne ošetrenie obsahujúce multibiotický komplex pre obnove-
nie rovnováhy kožného mikrobiómu a regeneráciu pleti po hĺb-
kovom peelingu. Toto individuálne, pokročilé, bezpečné a ľahko 
aplikovateľné ošetrenie sa prispôsobí každému typu pleti, a to 
vďaka piatim typom vysoko účinných peelingov, obsahujúcich 
špecifickú kombináciu kyselín. Výsledky sú viditeľné už od pr-
vého dňa. 

OBSAH KURZU  
• Nový rad Priobiome Peel - teória. 
• Komplexné kabínové ošetrenie 
   (chemický peeling podľa typu pleti). 
• Predstavenie produktov následnej 
   domácej starostlivosti.

KEDY 
31.05.2023
Východné 
Slovensko 
individuálne.*

CENA
50,00 €

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 13:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

Lucia Matejková
Antónia Kišová

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou4



Lucia Matejková

MASÁŽ K OŠETRENIU POWER 
HYALURONIC COOL EYES NA OČNÉ OKOLIE A RIASY

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
S vekom môže dôjsť ku spomaleniu krvného a lymfatic-
kého obehu po celom obvode očného okolia. Okolie očí 
je jednou z prvých častí tváre, na ktorej sa prejavia príznaky 
starnutia formou drobných vrások a známok únavy. V rám-
ci masáže Power Hyaluronic Cool Eyes budú predstave-
né masážne ťahy, ktoré napomáhajú zbaviť sa všetkých 
týchto príznakov. 

OBSAH KURZU  
• Protokol kabínového ošetrenia 
   Power Hyaluronic Eyes.
• Ukážka masážnych ťahov.
• Odporučenie produktov na 
  domácu starostlivosť očného okolia. 

KEDY 
16.06.2023

CENA
50,00 €

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 15:30 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

SKEYNDOR PROBIOME PEEL

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
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Denisa Alexandra Čirik

ZÁKLADNÝ KURZ GÉL-LAK 

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Kurz zameraný na úpravu prírodného nechtu a následnú 
úpravu nechtov pomocou Gel On-Off. Technológia práce 
s Gel On-Off je vyvinutá tak, aby výsledný efekt vzbudil čo 
najprirodzenejší dojem. S gél-lakmi vytvoríme krásnu, priro-
dzene vyzerajúcu manikúru, bez zaťaženia nechtového lôž-
ka, trvácnu až 21 dní. Na výber je veľké množstvo trendy 
odtieňov.

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.

OBSAH KURZU  
• Teoretická časť.
• Príprava prírodných nechtov.
• Aplikácia Gel On-Off.
• Záverečná starostlivosť o ruky.

KEDY 
23.03.2023   18.05.2023

CENA
130,00 €

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 15:00 hod.
(v závislosti od techniky)
Účasť na kurze je obmedzená (viac info 
u vášho obchodného zástupcu).
Podmienkou je vlastná modelka.
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ZÁKLADNÝ KURZ ACRYLIC GEL 
+ TRENDY SALÓNNEHO ZDOBENIA

Denisa Alexandra Čirik

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Acrylic Gel je jedinečný produkt, ktorý v sebe skrýva 
tvrdosť akrylu a pružnosť gélu. Vďaka svojej príjemnej 
vôni a jednoduchej aplikácii je vhodným produktom pre 
profesionálov. Acrylic Gel je kombinovateľný so všetký-
mi odtieňmi Gel On-Off. V kontakte so vzduchom ne-
usychá a môžete si vybrať z niekoľkých odtieňov.

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.

OBSAH KURZU  
• Teoretická časť. 
• Príprava a úprava nechtov.
• Prístrojová manikúra.  
• Aplikácia Acrylic Gel prípadne 
   Gel On-Off. 
• Salónne zdobenie. 

KEDY 
09.03.2023

CENA
130,00 €

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 15:00 hod.
(v závislosti od techniky)
Účasť na kurze je obmedzená (viac info 
u vášho obchodného zástupcu).
Podmienkou je vlastná modelka.

Kurz zameraný na modeláciu nových nechtov na šablóny a základné druhy 
salónneho zdobenia.

ZÁKLADNÝ KURZ GÉL-LAK 
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Denisa Alexandra Čirik

DOPLNENIE MODELÁŽE NECHTOV
(ADVANCED EVOLUTION GEL ALEBO ACRYLIC GEL)
+ TRENDY SALÓNNEHO ZDOBENIA

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Tento kurz je určený pre klientky, ktoré už absolvovali jeden z kurzov za-
meraných na modeláž či už prostredníctvom Advanced Evolution Gel, ale-
bo Acrylic Gel techniky, alebo už ovládajú základy novej nechtovej modelá-
že a predlžovanie nechtov na šáblóny. Naučíme sa správne zbrusovať starú 
modeláž, následne správne upraviť a pripraviť lôžko a okolie nechtovej kožič-
ky prostredníctvom prístrojovej manikúry, ďalej budeme meniť tvar nechtu, 
podbrus nechtov rastúcich dolu a ukážeme si ďalšiu modeláciu. 

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.

OBSAH KURZU  
• Teoretická časť.
• Zbrus starej modeláže. 
• Príprava nechtov.
• Prístrojová manikúra. 
• Tipy a triky v úprave.
• Salónne zdobenie - podľa požiada-
   viek klientky sa naučíme 3 druhy 
   trendy salónneho zdobenia, 
   ktoré zvládnete za pár minút.

KEDY 
25.05.2023

CENA
130,00 €

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 15:00 hod.
(v závislosti od techniky)
Účasť na kurze je obmedzená (viac info 
u vášho obchodného zástupcu).
Podmienkou je vlastná modelka.
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DOPLNENIE MODELÁŽE NECHTOV
(ADVANCED EVOLUTION GEL ALEBO ACRYLIC GEL)
+ TRENDY SALÓNNEHO ZDOBENIA

ZÁKLADNÝ KURZ 
SALÓNNEHO ZDOBENIA

Denisa Alexandra Čirik

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Tento kurz je určený pre klientky, ktoré už ovládajú zák-
lady nechtovej modeláže či už prostredníctvom Advanced 
Evolution Gel, alebo Acrylic Gel techniky, alebo pracujú s gél 
lakmi, či Soak-Off Gel produktmi. Náplňou kurzu je naučiť 
sa vytvoriť klientke na nechtoch  trendy zdobenie za krát-
ky čas. 

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.

OBSAH KURZU  
• Teoretická časť. 
• Praktická časť. 
• Salónne zdobenie. 

KEDY 
08.06.2023

CENA
130,00 €

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 15:00 hod.
(v závislosti od techniky)
Účasť na kurze je obmedzená (viac info 
u vášho obchodného zástupcu).
Podmienkou je vlastná modelka.

Podmienkou účasti na kurze je modelka, ktorá bude mať hotovú novú 
modeláž prostredníctvom kamuflážnych odtieňov.

KURZ ZAHŔŇA 
ZDOBIACE TECHNIKY: 
• Francúzska manikúra.  
• Tenké línie štetcom.
• Aplikácia kamienkov a rôzne útvary. 
• Pečiatkovanie. 
• Aplikácia zdobiacich pások. 
• Miss Glitter. 
• 3D kreslenie (sugar effect).
• Metalické fólie.
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Denisa Alexandra Čirik

ZÁKLADNÝ KURZ ADVANCED 
GEL EVOLUTION + TRENDY SALÓNNEHO ZDOBENIA

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Nový Advanced Gel Evolution je perfektný produkt na mo-
deláciu nechtov, skvele priľne k prírodnému nechtu, je pružný 
a pevný a dobre sa teda piluje. Rýchlejšie schne, nie je potreb-
né použiť podkladovú bázu farebných odtieňov. Naučíme sa 
predlžovať nechtové lôžko pomocou šablón, osvojíme si prácu 
a modeláž s produktmi Advanced Gel, zameriame sa na doko-
nalé nanášanie farby až pod nechtovú kožičku. Ako bonus si 
ukážeme dokonalú francúzsku manikúru či iné.

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.

OBSAH KURZU  
• Teoretická časť. 
• Príprava nechtov.                                        
• Prístrojová manikúra. 
• Aplikácia Advanced Gel Evolution. 
• Typy a triky v aplikácii.
• Salónne zdobenie. 

KEDY 
16.03.2023
22.06.2023

CENA
130,00 €

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 15:00 hod.
(v závislosti od techniky)
Účasť na kurze je obmedzená (viac info 
u vášho obchodného zástupcu).
Podmienkou je vlastná modelka.
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CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Soak-Off Gel je revolučný druh materiálu v oblasti nechtového 
dizajnu, ktorý v sebe skrýva tvrdosť a pružnosť gélu s vlastnos-
ťami gél-laku, určený na úpravu a spevnenie prírodného nechtu. 
Okrem modelácie s produktami Soak-Off na prírodný necht sa 
naučíme základné zdobiace techniky „bling-bling“ s Miss Glitter, 
vhodné na rôzne slávnostné príležitosti. Ukážeme si ich rôz-
ne formy využitia ako napríklad: sugar effect, aplikácia pod                      
Soak-Off, alebo aj plynulý ombré glitrový prechod.

Denisa Alexandra Čirik

ZÁKLADNÝ KURZ SOAK-OFF GÉL
+ TRENDY SALÓNNEHO ZDOBENIA

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.

OBSAH KURZU  
• Teoretická časť.
• Príprava nechtov.
• Prístrojová manikúra. 
• Aplikácia Soak-Off.
• Záverečná starostlivosť o ruky.
• Salónne zdobenie.

KEDY 
11.05.2023

CENA
130,00 €DĹŽKA TRVANIA

09:00 – 15:00 hod.
(v závislosti od techniky)
Účasť na kurze je obmedzená (viac 
info u vášho obchodného zástupcu).
Podmienkou je vlastná modelka.

ZÁKLADNÝ KURZ ADVANCED 
GEL EVOLUTION + TRENDY SALÓNNEHO ZDOBENIA

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 15:00 hod.
(v závislosti od techniky)
Účasť na kurze je obmedzená (viac info 
u vášho obchodného zástupcu).
Podmienkou je vlastná modelka.
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PEDIKÚRA A ZÁKLADY GÉL-LAKU

Denisa Alexandra Čirik

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Príďte sa naučiť a zažiť rituál Thuya Method so starostli-
vosťou presne podľa potrieb vašich klientov. Thuya je ino-
vatívna značka, ktorá vyvinula špeciálny postup ako pracovať 
s produktmi, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Budeme 
pracovať s produktmi z regeneračného, hydratačného a Foot 
Rescue radu, ukážeme si rozdiely, čo sa postupu aj potrieb 
týka. Počas kurzu pedikúry sa tiež naučíte správne apliko-
vať Gél-Lak.

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.

OBSAH KURZU  
• Teoretická časť. 
• Výber vhodného ošetrenia. 
• Príprava pokožky chodidiel 
   a starostlivosť o ne. 
• Aplikácia Gél-Lak.

KEDY 
27.04.2023
01.06.2023

CENA
130,00 €

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 13:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

Kurz je vhodný pre pedikérky, ktoré sa s produktmi Thuya zoznamujú.
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Lucia Matejková
Antónia Kišová

Marcela Vašková

FARBENIE A FORMOVANIE OBOČIA

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Tento kurz je ideálny pre začiatočníkov, ktorí sa 
potrebujú zdokonaliť vo farbení a formovaní obo-
čia. Naučíme sa vymeriavanie a tvorenie ideálneho 
tvaru podľa možností a trendov. Farbenie a mieša-
nie farieb Thuya. 

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

OBSAH KURZU  
• Teoretická časť a benefity produktov.                                              
• Vymeriavanie a úprava obočia. 
• Farbenie a miešanie farieb.
• Záverečná starostlivosť.

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 13:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

KEDY 
21.06.2023
Východné Slovensko individuálne.*

CENA
60,00 €

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 13:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)
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Lucia Matejková
Antónia Kišová

Marcela Vašková

LAMINÁCIA OBOČIA
& FARBENIE OBOČIA

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Vďaka technike Laminácia obočia zvýrazníte prirodzené 
obočie klientky a skrotíte aj nepoddajné chĺpky. Obočie je 
za krátku dobu upravené a dodá hĺbku pohľadu až na 6 týž-
dňov. Vďaka aplikácii ošetrujúcej farby Thuya a vysoko kon-
centrovaného séra Lash Filler BTX bude navyše obočie po 
ošetrení vyzerať zdravo a vyživene.

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

OBSAH KURZU  
• Teoretická časť. 
• Príprava obočia. 
• Laminácia obočia.                                                  
• Farbenie obočia. 
• Aplikácia Lash Filler BTX.

CENA
60,00 €

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 13:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

KEDY 
30.03.2023        
Východné Slovensko individuálne.*
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Lucia Matejková
Antónia Kišová

Marcela Vašková

LASH LIFTING & LASH FILLER BTX

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Lash Lifting je ošetrenie, pri ktorom zvýrazníte a natočíte 
prirodzené riasy klientky. V kombinácii s farbou Thuya a Lash 
Filler BTX budú riasy výrazné, vyživené a zdravo vyzerajúce. 
Výsledok býva často dychberúci, a preto je toto ošetrenie tak 
obľúbené. Pokiaľ viete produkty správne použiť, výsledok 
ošetrenia bude dokonalý a spokojné zákazníčky sa k vám 
rady opäť vrátia.

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

OBSAH KURZU  
• Teoretická časť. 
• Celkové ošetrenie Lash Lifting. 
• Farbenie rias. 
• Aplikácia Lash Filler BTX.

KEDY 
26.04.2023              Východné Slovensko 
26.05.2023              individuálne.*

CENA
125,00 €
DARČEK - set Lash Lifting

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 13:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

LAMINÁCIA OBOČIA
& FARBENIE OBOČIA
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Lucia Matejková
Antónia Kišová

Marcela Vašková

LASH LIFTING & LAMINÁCIA OBOČIA

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Na obľúbenom celodennom kurze Lash Lifting a Lami-
nácia obočia sa dozviete, ako používať produkty aby bol 
výsledok dokonalý a ako si obe ošetrenia správne načaso-
vať, aby ste zvládli všetko počas jednej návštevy klientky. 
Prirodzene zvýrazníte krásu každej klientky na dobu až 
6 týždňov, čo robí z týchto ošetrení best seller salónu.

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

OBSAH KURZU  
• Teoretická časť. 
• Príprava obočia a rias. 
• Laminácia a Lash Lifting.                           
• Farbenie a úprava obočia a rias. 
• Aplikácia Lash Filler BTX na riasy     
   a obočie. 

KEDY 
15.03.2023
30.03.2023      
Východné Slovensko individuálne.*

CENA 
185,00 €
DARČEK - set Lash Lifting

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 15:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)
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MCCM - špeciálny kurz CHEMICKÝ PEELING

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Značka Mesosystem sa zameriava predovšetkým 
na vývoj najúčinnejších chemických peelingov a patrí 
medzi svetovú špičku v tomto odbore. Kurz je určený 
pre kozmetičky, ktoré chcú preniknúť do tohto odvet-
via kozmetickej starostlivosti komplexnejšie. 

OBSAH KURZU  
• Teoretické rozdelenie, úvod do 
   chemického peelingu, dôležité 
   zásady a odporúčania.
• Najvhodnejšia a najefektívnejšia 
   kombinácia kyselín s aktívnymi látkami podľa
   typu pleti a individuálne potreby.

KEDY 
24.03.2023          
Východné Slovensko individuálne.*

CENA
60,00 €

Lucia Matejková
Antónia Kišová

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

• Praktická časť: spôsob aplikácie, klientky pracujú 
   na vlastnej modelke.
• Po absolvovaní kurzu získate prehľad v kombináciách 
   chemického peelingu, naučíte sa správne nanášať
   chemický peeling a ošetriť pleť po zákroku. Zároveň 
   odporučíte vhodnú domácu starostlivosť podľa typu 
   pleti.

LASH LIFTING & LAMINÁCIA OBOČIA

17



MCCM - BTX DMAE + CORIXZYME

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Značka Mesosystem sa špecializuje na profesi-
onálne ošetrenie pleti založené na kombináciách 
rôznych typov aktívnych látok (sterilných ampuliek) 
- žiadaným trendom sú aktívne látky s botoxovým 
efektom.

OBSAH KURZU  
• NOVINKA – aktívna látka BTX DMAE 
  na báze efektu botoxu so silným liftin-
  govým a spevňujúcim účinkom - lyofilizovaný 
  koncentrát CORIXZYME pre celkovú obnovu 
  veľmi zrelej pleti.
• Vhodné spôsoby zapracovania a kokteily, 
   kombinácie s ďalšími produktmi MCCM.
• Odporučenie produktov na domácu starostlivosť.
• Praktická časť – klientky si navzájom vyskúšajú
  aplikáciu BTX DMAE alebo CORIXZYME.

KEDY 
14.06.2023   
Východné Slovensko 
individuálne.*

CENA
50,00€Lucia Matejková

Antónia Kišová

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)
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DERMAPEN - kozmetická mezoterapia

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Ošetrenie prístrojom Dermapen je určené pre 
náročných klientov. Pri ošetrení zvýšime účinnosť 
aktívnych látok až o 80% a obnovíme v pleti pri-
rodzený proces regenerácie. Vďaka tomu je pleť 
pevnejšia, pružnejšia, bez vrások, pigmentových 
škvŕn a jaziev.

OBSAH KURZU  
• Najvhodnejšia kombinácia produktov 
  na kozmetickú mezoterapiu, tipy na miešanie 
  kokteilov aktívnych látok, frekvencia ošetrenia, vhodná
  domáca starostlivosť. Použitie rôznych druhov nadstav-
  cov a vysvetlenie ich rozdielov.

KEDY 
08.03.2023   
Východné Slovensko 
individuálne.*

CENA
Pri zakúpení prístroja - zdarma. 
Bez prístroja 60,00€

Lucia Matejková
Antónia Kišová

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

• Novinka – aplikácia botoxu BTX DMAE s rôznymi
   nadstavcami.
• Praktická časť: klientky si na vlastnej modelke aplikujú
   najvhodnejší postup ošetrenia podľa typu pleti.

Najžiadanejšia technika ošetrenia pleti v kozmetických salónoch.

MCCM - BTX DMAE + CORIXZYME
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AROSHA - modelácia postavy
Predstavenie celého konceptu telovej starostlivosti značky Arosha.

OBSAH KURZU  
• Metóda Arosha krok za krokom.
• Diagnostika + meranie a správna voľba programu.
• Prierez domácou starostlivosťou.

KEDY 
05.04.2023
Východné Slovensko individuálne.*

CENA
50,00 €

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu klientov)

Lucia Matejková
Antónia Kišová

Marcela Vašková
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AROSHA - program DETOXY
Značka Arosha vyvinula na základe vedeckých poznatkov účinný koncept telových ošetrení.Kurz 
je tak koncipovaný ako praktický sprievodca profesionálnymi programami so zameraním na krok č.1, 
teda detoxikáciu. Predstavuje koncept - tzv. Metóda Arosha a poskytuje praktické rady a tipy pri pou-
žívaní produktov značky.

OBSAH KURZU  
• Zameranie na detoxikáciu – vysvetlenie princípu detoxikácie a nadväznosti  
   ďalších ošetrení – predstavenie programu Detoxy.
• Praktická časť: klientky si budú navzájom aplikovať ošetrenie Detoxy vrátane 
   prípravnej stimulácie lymfatického systému.

KEDY 
12.05.2023
Východné Slovensko 
individuálne.*

CENA
50,00 €

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

??????? KTO - 
nebolo uvedené

Lucia Matejková
Antónia Kišová

Marcela Vašková

AROSHA - modelácia postavy
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CELOROČNÝ PEELING 
AOX SYSTEM
CHARAKTERISTIKA KURZU:
Bezpečný chemický peeling, ktorý je vhodný pre akýkoľvek 
typ pleti vrátane citlivej či pleti trpiacej rosaceou. Aplikovať 
ho môžete samostatne alebo ako prípravu pred antiagingo-
vým ošetrením. Ideálna voľba pre tie klientky, ktoré sa nechcú 
vydať cestou intenzívnych chemických peelingov bez toho, 
aby sa vzdali ich prínosov pre pleť. Bonusom je vynikajúci 
hydratačný účinok AOX, ktorý klientky ihneď ocenia. 

OBSAH KURZU  
• Komplexné zaškolenie AOX System.                                                                                    
• Teoretické základy.
• Praktická časť - formou vzájomného 
   ošetrenia.                                          

KEDY 
27.03.2023
Východné Slovensko
individuálne.*

CENA
50,00€
DARČEK do objednávky cez OZ:
kozmetická GDC zástera, čelenka s logom 
GDC, nerezová GDC miska.

Marcela Vašková
Antónia Kišová

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)
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CELOROČNÝ PEELING 
AOX SYSTEM

VEĽKÝ ŠPECIÁL 
TIMEXPERT HYDRALURONIC
CHARAKTERISTIKA KURZU:
Najnovší rad od Germaine de Capuccini nie je len ďal-
ším hydratačným ošetrením na trhu. Ako súčasť rodiny                     
Timexpert pôsobí tiež antiagingovo a vypĺňa vrásky. Predlžu-
je efekt lekársko-estetických zákrokov a je ich vhodným do-
plnkom. Profesionálne ošetrenie neobsahuje parfumáciu a 
preto je vhodné aj pre citlivú pleť, pleť trpiacu rosaceou či 
onkologických pacientov.

OBSAH KURZU  
• Všetko čo ste chceli vedieť ohľadne
  TIMEXPERT HYDRALURONIC.
• Zoznámite sa nielen s teoretickými 
  základmi, ale tiež s praktickou formou 
  vzájomného ošetrenia.                                

KEDY 
09.06.2023
Východné Slovensko
individuálne.*

CENA
50,00€
DARČEK do objednávky cez OZ:
kozmetická GDC zástera, čelenka s logom 
GDC, uterák GDC a vzorky produktov.

Marcela Vašková
Antónia Kišová

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)
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TIMEXPERT HYDRALURONIC
CHARAKTERISTIKA KURZU:
Najnovší rad od Germaine de Capuccini nie je len ďal-
ším hydratačným ošetrením na trhu. Ako súčasť rodiny                     
Timexpert pôsobí tiež antiagingovo a vypĺňa vrásky. Predlžu-
je efekt lekársko-estetických zákrokov a je ich vhodným do-
plnkom. Profesionálne ošetrenie neobsahuje parfumáciu a 
preto je vhodné aj pre citlivú pleť, pleť trpiacu rosaceou či 
onkologických pacientov. 

OBSAH KURZU  
• Prehľad profesionálnych produktov
  a domácej starostlivosti radu Hydraluronic.
• Praktická časť - kompletná ukážka ošetrenia.                        

KEDY 
19.05.2023

CENA
ZDARMA

Marcela Vašková
MIESTO KONANIA          
        ONLINE 
              prostredníctvom Google Meet

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

ONLINE KURZ
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TIMEXPERT HYDRALURONIC
ZAMERANÉ NA CITLIVKY

CHARAKTERISTIKA KURZU:
Prečo vzniká citlivá pleť? Je skutočne citlivá alebo je starost-
livosť o ňu nesprávne nastavená? Vysvetlíme si, čo znamená 
dermokozmetika - probiotická a prebiotická starostlivosť, ako 
sa správne starať o citlivú pleť a kedy ktorú starostlivosť pou-
žiť. Naučíte sa ako rýchlo pleť ukľudniť ak je podráždená po 
intenzívnom zásahu alebo ak trpí alergickou reakciou. 

OBSAH KURZU  
• Komplexné zaškolenie radu B-Calm 
  a So Delicate. Zoznámite sa nielen s teore-
  tickými základmi, ale formou vzájomného
  ošetrenia si ich tiež prakticky vyskúšate.                        

KEDY 
23.06.2023
Východné Slovensko
individuálne.*

CENA
50,00€
DARČEK do objednávky cez OZ:
kozmetická GDC zástera, čelenka 
s logom GDC a uterák GDC.Marcela Vašková

Antónia Kišová

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)
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PÔSOBENIE RADU BIOMECARE 
NA BARIÉRU POKOŽKY
CHARAKTERISTIKA KURZU: 
K prevencii a ochrane pred rôznymi kožnými problémami 
je vhodné používať nedráždivé prípravky, ktoré rešpektujú 
ekosystém kože a tým nám pomáhajú udržať zdravú rovno-
váhu a primeranú bariéru kože. Pri dosiahnutí tejto rovno-
váhy je pleť chránená pred zápalmi, nepríjemnými kožnými 
reakciami a celkovým diskomfortom. Rad Biomecare je 
presne navrhnutý pre tieto účely. 

OBSAH KURZU  
• Úvod do problematiky kožnej mikroflóry 
   a objasnenia jej funkcie.
• Predstavenie radu Biomecare a účinok 
   produktov na pokožku. 
• Odporučenie ošetrení podľa typu pleti 
   a produkty na domácu starostlivosť.

KEDY 
28.04.2023

Lucia Matejková
Antónia Kišová

Chrání mikrofl óru pokožky 
před znečištěním.

BIOME CARE
OCHRANNÝ ŠTÍT 
PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

CENA
ZDARMA

Lucia Matejková

MIESTO KONANIA          
        ONLINE 
              prostredníctvom Google Meet

ONLINE KURZ
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PROFESIONÁLNE PROGRAMY NA
RÔZNE POTREBY PLETI

CHARAKTERISTIKA KURZU:
Dehydratovaná pleť? Reaktívna pleť? Škvrny, vrásky, kohútie 
stopy? Unavená pleť? Ochabnuté kontúry tváre? Väčšinu žien 
trápi nejaký pleťový problém, na ktorý Casmara pozná rieše-
nie a zaručuje viditeľné výsledky už po prvej aplikácii. Kľúčom 
je profesionálna diagnostika pleti a voľba správneho ošetre-
nia či ich kombinácia. 

OBSAH KURZU  
• Prehľad profesionálnych ošetrení 
   podľa potrieb pleti.
• Účinky jednotlivých ošetrení.
• Aplikácia ošetrenia krok za krokom, 
  vrátane alginátovej masky daného 
  programu.

KEDY 
Termín podľa záujmu.
Východné Slovensko
individuálne.*

CENA
30,00€

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

Lucia Matejková
Antónia Kišová

PÔSOBENIE RADU BIOMECARE 
NA BARIÉRU POKOŽKY

Chrání mikrofl óru pokožky 
před znečištěním.

BIOME CARE
OCHRANNÝ ŠTÍT 
PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

CENA
ZDARMA
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ALGINÁTOVÉ MASKY
CHARAKTERISTIKA KURZU:
Jedinečné alginátové masky Casmara pleť intenzívne 
spevňujú, hydratujú a naviac predstavujú jedinečný 
zážitok v podobe 20 minútového intenzívneho relaxu. 
Ako masku správne aplikovať? S ktorými doplnkovými 
produktmi ju môžeme kombinovať? 

KEDY 
15.06.2023

CENA
ZDARMA

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

Lucia Matejková

OBSAH KURZU  
• Rýchle predstavenie alginátových
  masiek a ďalších produktov, ktoré
  odporúčame na expresnú starostli-
  vosť: Koncentrát O2, okysličujúca OXY
  maska, ampulky Hyal Complex, nové
  ampulky elastin.
• Ako a prečo tieto produkty kombi-
  novať s vybranou alginátovou maskou.
• Praktická ukážka na modelke.

ONLINE KURZ

MIESTO KONANIA          
        ONLINE 
              prostredníctvom Google Meet
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REVOLUČNÉ OŠETRENIE 
Q10 RESCUE
CHARAKTERISTIKA KURZU:
Profesionálny omladzujúci program Q10 Rescue s obno-
vujúcim a energizujúcim účinkom navracia pleti rovnováhu 
a prináša jej intenzívnu výživu. Ošetrenie vyvinuté ako šokové 
pre veľmi zrelú pleť (60+), alebo ako doplnkové ošetrenie pre 
zrelú pleť (45+). Prírodné aktívne látky, koenzým Q10, efekt 
kozmetickej rádiofrekvencie a obnova správnej hladiny hor-
mónov.

OBSAH KURZU  
• Teoretická časť: zloženie a kombinácia
  aktívnych látok, účinky ošetrenia. 
• Praktická časť: ošetrenie krok za 
  krokom (6 fáz).

KEDY 
28.06.2023
Východné Slovensko
individuálne.*

CENA
50,00€

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

Lucia Matejková
Antónia Kišová

ALGINÁTOVÉ MASKY

CENA
ZDARMA
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DEPILÁCIA FILMOVÝMI VOSKAMI

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Šetrný spôsob depilácie, ktorý je vhodný pre cit-
livú pleť tváre či pokožku tela. Spôsob depilácie bez 
použitia depilačného papiera. Aplikácia na oblasť 
tváre ako je obočie, horná pera, ... Aplikácia vosku 
na intímne partie, podpazušie. Ošetrenie pokož-
ky PRED a PO depilácii.

OBSAH KURZU  
• Úvod do depilácie filmovými voskami.
• Depilácia na tvári.
• Depilácia intímnych partií.
• Prípravky PRED a PO depilácii.

KEDY 
22.02.2023          
24.05.2023          

POPREDNÁ ZNAČKA 
V PROFESIONÁLNEJ 
DEPILÁCII VOSKOM 

ŠPECIÁLNA PONUKA   
DEPILAČNEJ KOZMETIKY

Vydáva Primavera Andorrana s.r.o. Táto ponuka je platná od 1. 2. do 31. 3. 2019  alebo do vyčerpania skladových zásob.

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

CENA
50,00€

Lucia Matejková
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KLASICKÁ DEPILÁCIA

CHARAKTERISTIKA KURZU: 
Kurz je zameraný na techniky klasickej depilácie        
voskami v roll-one alebo v plechovkách, ktoré sa 
strhávajú depilačnými páskami. Zoznámite sa s prí-
pravkami PRED a PO depilácii a naučíte sa ako ich 
správne aplikovať.

OBSAH KURZU  
• Úvod do depilácie.
• Techniky klasickej depilácie. 
• Prípravky PRED a PO depilácii.
• Možné kontraindikácie. 

KEDY 
08.02.2023          Východné Slovensko
03.05.2023          individuálne.*

Lucia Matejková
Antónia Kišová

MIESTO KONANIA 
Vzdelávací inštitút Primavera Andorrana SK, Jesenského 12, Šaľa.
* po dohode s technologičkou A. Kišovou

DĹŽKA TRVANIA
09:00 – 14:00 hod.
(čas je orientačný podľa počtu 
klientov)

CENA
50,00€

DEPILÁCIA FILMOVÝMI VOSKAMI

POPREDNÁ ZNAČKA 
V PROFESIONÁLNEJ 
DEPILÁCII VOSKOM 

ŠPECIÁLNA PONUKA   
DEPILAČNEJ KOZMETIKY

Vydáva Primavera Andorrana s.r.o. Táto ponuka je platná od 1. 2. do 31. 3. 2019  alebo do vyčerpania skladových zásob.
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TECHNOLOGICKÝ TÍM

Denisa Alexandra ČirikAntónia KišováMarcela VaškováLucia Matejková

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA KURZ?

Prihlásiť sa na kurz, o ktorý máte záujem sa môžete:  
• telefonicky na čísle 0944 577 773 
• e-mailom na: iic.kurzy@primavera-and.sk 
• prostredníctvom vášho obchodného zástupcu. 

Trvanie kurzov, školení, workshopov závisí od 
náročnosti a počtu zúčastnených. V prípade, že sa 
kurzu nemôžete zúčastniť nás kontaktujte vopred -
min. 7 pracovných dní. Podmienkou účasti na 
každom z kurzov je vlastná modelka.

PO ÚSPEŠNOM ABSOLVOVANÍ PREZENČNÝCH 
KURZOV ZÍSKATE DIPLOM O ABSOLVOVANÍ KURZU*.

*Diplom nie je dokladom o získaní rekvalifikácie, ani 
o získaní vzdelania pre ďalšie školenia tohto kurzu.

Pre všetky kurzy Thuya Nails platí: 
Zmena termínov a obsahu kurzov podľa záujmu
a potrieb klientov je možná po dohode so 
školiteľkou.

Primavera Andorrana SK, s.r.o., Jesenského 12, 927 01 Šaľa
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