
KURZY

VZDELÁVACÍ INŠTITÚT
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FILOZOFIA NÁŠHO
VZDELÁVACIEHO INŠTITÚTU

V našom Vzdelávacom inštitúte vám ponúkame tie najnovšie tren-
dy 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 najino-
vatívnejšie 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.

NOVÁ DYNAMIKA KURZOV
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 Skeyn-
dor Timeless Prodigy, Lash Lifting štartovaciu sadu alebo sadu na lamináciu, 
letné a vianočné balíčky a prístroje.

•  Darček k objednávke nad 230 € + DPH** (darčeky sa nenáso-
bia): 
Batoh camel

** Darček a zľavy si nárokujte do objednávky u svojho 
obchodného zástupcu.

VS19002
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TEMATIKA KURZOV:

MASÁŽE (str. 4)

OBOČIE A RIASY (str. 10)

ŠPECIFICKÉ KURZY MESOSYSTEM 

(str. 13)

ŠPECIFICKÉ KURZY SKEYNDOR

(str. 18)

ŠPECIFICKÉ KURZY  
GERMAINE DE CAPUCCINI (str. 22)

ŠPECIFICKÉ KURZY CASMARA (str. 31)

ŠPECIFICKÉ KURZY DEPILÉVE (str. 36)

PRODUKTOVÉ ŠKOLENIA (str. 39)



4

MASÁŽE

AJURVÉDSKA MASÁŽ TVÁRE

FEISHARU MASÁŽ

LYMFATICKÁ MASÁŽ TVÁRE

MIKROMASÁŽ OČNÉHO OKOLIA

FACE CUPPING
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Charakteristika 
masáže:

Tradičná indická masáž 
vychádzajúca z  indickej me-
dicíny, ponúka holistický prí-
stup k  riešeniu problémov orga-
nizmu.

Masáž je zameraná na uvoľnenie a riešenie problémov 
ako sú časté bolesti hlavy, migréna, ako aj celkové zlep-
šenie stavu pleti.

Na tomto kurze sa naučíte rozpoznať základné typológie 
človeka z pohľadu ajurvédy a spôsob použitia kozmetických 
produktov podľa tzv. dóš.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu:
3h 
Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.

50 € 
(s DPH)

AJURVÉDSKA
MASÁŽ TVÁRE



60 € 
(s DPH)

FEISHARU
MASÁŽ

Charakteristika 
masáže:

Revolučná metóda omla-
denia pleti bez potreby chi-
rurgie. Masážou sa stimulujú 
energetické kanály v oblasti tváre.

Výsledkom je podpora bunkového metabolizmu, eliminácia 
toxínov, zlepšenie prekrvenia a výživy kožných buniek. 
Vďaka prekrveniu dochádza k dôkladnému prečisteniu pleti, 
posilnenie podkožného svalstva, tonizácia a celkové spev-
nenie.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu:
3-4h 
Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.
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Charakteristika 
masáže:

Lymfatická drenáž je špeci-
álny masážny postup, ktorý 
podporuje správny tok lymfy 
a urýchľuje látkovú výmenu. Vďa-
ka nej dochádza k detoxikácii ošetro-
vanej oblasti, odvodu zvyškov metabolickej činnosti.

Lymfodrenáž tváre veľmi efektívne odstraňuje estetické de-
fekty ako sú kruhy a vačky pod očami či rôzne opuchy. Celko-
vo vyhladzuje tvár, napomáha odstrániť zapálené prejavy, 
mierni vrásky a odstraňuje pocit napätia. Je veľmi účinná aj 
ako prevencia migrén.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu:
3h 
Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.

50 € 
(s DPH)

LYMFATICKÁ
MASÁŽ TVÁRE



50 € 
(s DPH)

MIKROMASÁŽ
OČNÉHO

OKOLIA

Charakteristika 
masáže:

Omladenie a  osvieženie 
pohľadu i  celkového výra-
zu tváre. Mikromasáž pomáha 
okamžite odstrániť pocit únavy 
a  starnutia v  očných partiách, účinne 
redukuje vrásky a kruhy pod očami.

Na kurze sa dozviete aj to, ktoré produkty alebo profesio-
nálne programy môžete kombinovať s mikromasážou očné-
ho okolia.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu:
3h 
Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.
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FACE
CUPPING

55 € 
(s DPH)

Charakteristika 
masáže:

Cupping je pôvodne čínska 
technika, ktorá spočíva v ma-
sáži a  vykonáva sa pomocou 
baniek rôznych veľkostí. Správne 
vykonaná masáž pôsobí až zázračne 
proti vráskam. Mnoho VIP hviezd ako Kim Kar- dashian ale-
bo Hudda Kattan a  iné hovoria, že vsádzajú na toto šokové 
ošetrenie, ktoré zároveň zlepšuje bunkový metabolizmus.

Prínosy masáže:
Aktivuje cirkuláciu, odstraňuje toxíny, zlepšuje lymfa-
tický systém, okysličuje tkanivá, zvyšuje tvorbu kolagé-
nu a vyhladzuje vrásky.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.
Cena zahŕňa set syntetických bánk.

Dĺžka trvania kurzu:
3h 
Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.



LAMINÁCIA OBOČIA

LASH LIFTING & LASH FILLER BTX

OBOČIE A RIASY
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V čom tento kurz 
spočíva:

Častokrát sa nám stáva, že naše 
obočie je asymetrické, stenše-
né alebo vypadáva. Jedna z naj-
novších techník na trhu, ktorá je 
vhodným riešením týchto problémov, je 
tzv. LAMINÁCIA OBOČIA. Táto metóda napo-
máha zvýrazniť ako prírodný vzhľad tak aj kvalitu chĺpkov.

Laminácia je vhodná ako pre ženy, tak aj pre mužov.
Pomáha riešiť tieto problémy:
• Nepravidelný tvar a asymetria obočia
•  Stenšenie a vypadávanie chĺpkov v dôsledku trvalého 

farbenia
• Zlý smer rastu jednotlivých chĺpkov
• Príliš svetlé alebo nepravidelné zakončenie obočia
• Rýchla strata farby počas farbenia
•  Nedostatok času pre denný make-up a vlastnú úpravu 

obočia

Výsledky laminácie obočia:
Vďaka laminácii získa obočie udržiavaný a svieži vzhľad, zvý-
razní jeho prirodzenú krásu. Obočie potom nie je potrebné 
každodenne upravovať. Špeciálna receptúra dodáva výživu 
a tým chĺpky ozdravuje. Stimuluje rast, silu a hustotu chĺpkov.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu:
3h

Coffee Break
Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny 

produktov Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej 

strane brožúry.60 € 
(s DPH)

LAMINÁCIA
OBOČIA



V čom tento kurz 
spočíva:

LASH LIFTING je techni-
ka úpravy rias, pôvodom 
z Londýna, ktorá rozpútala ne-
uveriteľnú posadnutosť medzi ce-
lebritami aj širokou verejnosťou pre 
svoj tak prirodzený a lichotivý efekt. Táto me-
tóda má tendenciu vytvoriť väčší objem, pretože prírodné 
riasy predlžujú od korienkov, vypínajú a natáčajú. Navyše 
kurz obsahuje aplikáciu farby a  vysoko výživnej kúry na 
riasy a obočie Lash Filler BTX, ktoré sú vždy skvelou dopln-
kovou službou po ošetrení Lash Lifting, ale i laminácie obočia. 
Obočie sa farbí v prípade, že ste bezprostredne pred kurzom 
neabsolvovali s modelkou kurz Laminácie obočia.

Výsledky Lash Liftingu a Lash Filler BTX kúry:
Prírodné riasy získajú omnoho väčší objem a  dĺžku, lepší tvar 
a budú vyživené.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.
V rámci kurzu štartovacia sada ZDARMA.

Dĺžka trvania kurzu:
3h 
Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné  
ceny produktov Primavera  
Andorrana. 

*Na čo sa zľava 
nevzťahuje nájdete 

na prvej strane 
brožúry.

125 € 
(s DPH)

LASH LIFTING 
& LASH FILLER 

BTX
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CHEMICKÉ PEELINGY MESOSYSTEM 
LEVEL 1

CHEMICKÉ PEELINGY MESOSYSTEM 
LEVEL 2

AUTORIZOVANÝ SALÓN MESOSYSTEM 
HIGH LEVEL

MEZOTERAPIA PRÍSTROJOM 
DERMAPEN

ŠPECIFICKÉ KURZY
MESOSYSTEM

september - marec



Charakteristika 
kurzu:

Kurz je určený pre kozme-
tičky, ktoré si chcú rozšíriť 
služby v salóne aj o chemické 
peelingy a chcú začať s ich apli-
káciou alebo s nimi majú málo skú-
seností. Kurz je určený pre začiatočníkov 
a nadväzujúci kurz sú Chemické peelingy LEVEL 2.

Kurz je zameraný na: 
•  Typy chemických peelingov, ich účinky a správna apliká-

cia.
•  Jednozložkové chemické peelingy. Jednotlivé druhy a ich 

voľba podľa problematiky zákazníka.
•  Kombinované chemické peelingy na citlivú pleť. Šetrné 

k pleti, účinné na kozmetické defekty.
•  Neprimerané reakcie zákazníkov na chemický peeling - 

čo teraz a čo potom?
•  Praktická aplikácia chemických peelingov na rôzne typy 

pleti.
Zo širokej škály chemických peelingov značky Mesosystem 
si môžete vybrať tie, ktoré budú vyhovovať najviac vám a va-
šim zákazníkom.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu:
4h 
Coffee Break 

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny pro-
duktov Primavera Andorrana. 

*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej stra-
ne brožúry.

50 € 
(s DPH)

CHEMICKÉ
PEELINGY

MESOSYSTEM 
LEVEL 1
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Charakteristika 
kurzu:

Kurz je určený pre kozme-
tičky, ktoré absolvovali kurz 
Chemické peelingy LEVEL 1 
a  chcú si svoje znalosti prehĺbiť, 
a  to na kompletne celú značku Meso-
system. Po asolvovaní tohto kurzu sa salón stáva Autorizova-
ným salónom Mesosystem a  je považovaný za odborníka na 
značku Mesosystem.

Kurz je zameraný na: 
•  Zopakovanie druhov a typov chemických peelingov a ich 

koncentrácií, využitie podľa stavu pleti a problematiky 
zákazníka.

• Chemický peeling pre špecifické problémy pleti.
• Vrstvenie chemických peelingov.
•  Kombinácie chemických peelingov s koncentrátmi v am-

pulkách.
• Produkty na domácu starostlivosť.
• Profesionálne kozmetické programy v sadách.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu: 
5h 
Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 

*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane 
brožúry.

55 € 
(s DPH)

CHEMICKÉ
PEELINGY

MESOSYSTEM 
LEVEL 2



80 € 
(s DPH)

AUTORIZOVANÝ 
SALÓN 

MESOSYSTEM 
HIGH LEVEL

Charakteristika 
kurzu:

Kurz je zameraný kom-
pletne na celú škálu 
produktov značky Meso-
system - všetky typy chemic-
kých peelingov, ich kombinácie 
a použitie. Kurz je spojením kur-
zov Chemické peelingy Mesosystem 
LEVEL 1 a LEVEL 2. Po absolvovaní tohto kurzu sa salón stáva 
Autorizovaným salónom Mesosystem.

Kurz je zameraný na: 
• všetky chemické peelingy, ich druhy a použitie
•  spojenie kurzov Chemické peelingy LEVEL 1 a LEVEL 2 do 

intenzívneho komplexného celodenného školenia celej 
značky Mesosystem

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu:
4-5h dĺžka kurzu závisí od počtu účastníkov na danom kurze 
Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej 
strane brožúry.

NÁŠ TIP:
Výhodný 

ALL-IN-ONE 
kurz.
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Charakteristika 
kurzu:

Prístroj najnovšej ge-
nerácie pre mezoterapiu 
v kombinácii so svetelnou 
terapiou. Prináša veľmi účinné 
riešenie pre všetkých profesioná-
lov, ktorí chcú svojim zákazníkom po-
núknuť ošetrenie s výrazným efektom a zároveň ďalší bonus 
naviac vo forme chromoterapie.

Mezoterapia pomocou prístroja LED PHOTON ELECTRIC
DERMAPEN:
• Silné omladenie pleti
• Redukcia všetkých typov vrások od drobných až po hlboké
• Zlepšenie pružnosti a pevnosti pokožky
• Zmiernenie jazvičiek po akné
• Depigmentácia a zjednotenie odtieňu pleti
• Zmiernenie strií

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu:
4h 
Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.

ZDARMA 
(po zakúpení prístroja)

MEZOTERAPIA
PRÍSTROJOM

DERMAPEN



ŠPECIFICKÉ KURZY
SKEYNDOR

PROFESIONÁLNY PROGRAM 
ZNAČKY SKEYNDOR

TIMELESS PRODIGY

EXPERT CLEANSE PRO
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Charakteristika 
kurzu:

Kurz je určený pre kozme-
tičky, ktoré majú záujem 
o prácu s profesionálnymi 
programami značky Skeyndor.

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 si vyskúšate prácu s vybraným programom podľa doho-
dy s technologičkou.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.

45 € 
(s DPH)

PROFESIONÁLNY 
PROGRAM 

SKEYNDOR

NÁŠ TIP:
Tento kurz je 
ideálny aj pre 
kozmetičky, 
začínajúce 

pracovať s touto 
značkou.



Charakteristika 
kurzu:

Luxus a  veda sa spájajú 
aby vytvorili tento zázrač-
ný rad. Exkluzívny protokol 
ošetrení s rituálmi inšpirovaný-
mi najvyberanejšími ošetreniami. 
Ak máte záujem ponúknuť vašim zákaz-
níkom luxusné a  zároveň vysoko účinné ošetrenie a  produk-
ty na domácu starostlivosť, Timeless Prodigy z dielne značky 
Skeyndor je pre vás ideálny.

Po niekoľkoročnom vývoji a  intenzívnej spolupráci genetic-
kých pracovísk vyvinulo laboratórium Skeyndor tento LUXUS-
NÝ pleťový rad TIMELESS PRODIGY. Receptúra z 25 aktív-
nych látok vysokej koncentrácii, ktoré boli preverené 130 
klinickými štúdiami na viac ako 500 osobách. Perfektná kom-
binácia 3 stratégií estetického omladenia:
• AKTIVÁTOR genézia buniek
• ZDOKONALENIE kvality buniek
• POSILŇOVAČ funkčnosti buniek

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny ostatných pro-
duktov Primavera Andorrana.
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.

Po zakúpení štartovacej sady TIMELESS PRODIGY je kurz ZDARMA 
a navyše sa automaticky stávate Autorizovaným saló-

nom Timeless Prodigy. Viac informácií o štartova-
cej sade u vašej obchodnej zástupkyne.

ZDARMA 
(po zakúpení 
štartovacej sady)

TIMELESS 
PRODIGY
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EXPERT
CLEANSE

PRO
Charakteristika 
kurzu:

Na kurze sa zoznámite s no-
vým radom produktov Expert 
Cleanse Pro od značky Skeyndor, 
ktorá sa zameriava na dve dimenzie 
dermohygieny.

Produkty rešpektujú životné prostredie, vyživujú pleť a čis-
tia ju do hĺbky pomocou účinných inovatívnych receptúr.

Expert Cleanse Pro je ideálny pre prípravu pleti pred akýmkoľ-
vek profesionálnym ošetrením, ale aj ako samostatné ošetre-
nie a ako komplexná domáca starostlivosť pre vaše zákazníč-
ky.

Na kurze sa dozviete o širokom sortimente tohto radu (profe-
sionálne produkty, aj produkty na domáce použitie) a čím je 
tento rad tak výnimočný.

Dĺžka trvania kurzu:
2h, Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 

*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane 
brožúry.

30 € 
(s DPH)

NOVINKA 2021!



ŠPECIFICKÉ KURZY
GERMAINE DE CAPUCCINI

PROFESIONÁLNY PROGRAM ZNAČKY 
GERMAINE DE CAPUCCINI

START - GERMAINE DE CAPUCCINI  
PRE ZAČIATOČNÍKOV

SPECIAL - GERMAINE DE CAPUCCINI  
PRE POKROČILÝCH

TIMEXPERT RIDES & CUPPING  
MASÁŽ & TVÁROVÁ JÓGA

TIMEXPERT SRNS MASÁŽ RESTORE ON PRE 
GLOBÁLNY ANTI-AGING

TIMEXPERT RIDES EYES & LIPS OŠETRENIE 
OČNÉHO OKOLIA A OKOLIA PIER S MASÁŽOU

TIMEXPERT RADIANCE C+ S MASÁŽNOU 
LOPTIČKOU

MEZOTERAPIA PRÍSTROJOM  
DERMATECH PEN
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45 € 
(s DPH)

PROFESIONÁLNY 
PROGRAM ZNAČKY 

GERMAINE DE 
CAPUCCINI

Charakteristika 
kurzu:

Kurz je určený pre 
kozmetičky, ktoré 
majú záujem o prácu 
s profesionálnymi progra-
mami značky Germaine de 

Capuccini.

V teoretickej časti kurzu sa zoznámite s profesionál-
nymi programami, dozviete sa základné rozdiely a aj 
to, ktorý kedy použiť a  uprednostniť. V  rámci prak-
tickej časti si vyskúšate prácu s vybraným progra-
mom podľa dohody s technologičkou.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny pro-
duktov Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.

NÁŠ TIP:
Tento kurz 

je ideálny aj 
pre klientky, 
začínajúce 

pracovať s touto 
značkou.



Charakteristika 
kurzu:

Kurz je určený pre koz-
metičky, ktoré sa chcú 
naučiť pracovať s  profesio-
nálnou kozmetickou značkou 
Germaine de Capuccini. Teoretická 
časť vás prevedie jednotlivými radmi 
a  produktmi, naučíte sa vyberať najvhodnejšie kombinácie 
programov či produktov na domácu starostlivosť podľa typu 
pleti.
V praktickej časti sa naučíte realizovať metódu Kirei, pre-
tože každé ošetrenie je pre zákazníčku „rituálom“ a vyskúšate 
si aplikáciu produktov.

Absolventi kurzu START obdržia ako darček k objednávke set 
uterákov Germaine de Capuccini (veľký, stredný a malý).

Ak absolvujete aj nadväzujúci kurz SPECIAL, získate ako DAR-
ČEK k objednávke uniformu Germaine de Capuccini.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.
Dĺžka trvania kurzu:
4h, Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 

*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na 
prvej strane brožúry.

START - 
GERMAINDE DE 
CAPUCCINI PRE 

ZAČIATOČNÍKOV

30 € 
(s DPH)

NÁŠ TIP:
Tento kurz je 

ideálny pre nového 
klienta.
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Charakteristika 
kurzu:

Kurz je určený pre koz-
metičky, ktoré majú aspoň 
čiastočné znalosti o  tejto 
značke a  prajú si zdokonaliť sa 
a zároveň sa prezentovať pred zákaz-
níčkami ako salón s vysokou odbornosťou 
so značkou Germaine de Capuccini.
Zhrnieme a upresníme si informácie o profesionálnych ošet-
reniach: Excel Therapy Cityproof O2, liftingové ošetrenie Lift 
IN, Timexpert Rides new, Timexpert SRNS, chemické peelingy 
a ďalšie.
Kurz je zároveň praktický. Bude možné vyskúšať si ošetrenie 
Excel Therapy O2 Cityproof, ku ktorému bude vysvetlená aj 
masáž.

Absolventi kurzu SPECIAL obdržia ako DARČEK k objednávke 
uniformu Germaine de Capuccini.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.
Dĺžka trvania kurzu:
4h, Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.

SPECIAL - 
GERMAINDE DE 
CAPUCCINI PRE 

POKROČILÝCH

40 € 
(s DPH)

NÁŠ TIP:
Tento kurz je 

ideálny pre nového 
klienta.



Charakteristika 
kurzu:

Na kurze sa zoznámite 
s  inovovaným profesio-
nálnym programom Timex-
pert Rides a zároveň sa naučíte 
správne aplikovať jeho jednotlivé 
kroky. Dozviete sa mnoho užitočných rád 
a tipov do praxe.
Germaine de Capuccini 10 rokov po uvedení radu Timexpert 
Rides na trh vylepšil jeho zloženie, ktoré je odpoveďou na 
najnovšie trendy a vychádza z prevratných zistení na poli 
bioenergetiky.
Výsledky ošetrenia:
•  Vďaka svojmu zloženiu dosiahneme rýchlejšie a  viditeľnej-

šie výsledky v boji proti dynamickým, mimickým aj statickým 
vráskam.

•  Dochádza k  hĺbkovému vyhladeniu pleti a  k  obnoveniu jej 
hustoty.

Súčasťou ošetrenia je tiež energetická masáž založená na 
tvárovej jóge a bankovaní, ktoré zvyšujú účinnosť ošetrenia 
a dosahujú okamžité a dlhotrvajúce výsledky.
Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu:
4h, Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% 
na bežné ceny produktov 

Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje 

nájdete na prvej strane 
brožúry.

TIMEXPERT 
RIDES & FACE 

CUPPING MASÁŽ & 
TVÁROVÁ JÓGA

45 € 
(s DPH)

 
NÁŠ TIP:

Profesionálne 
ošetrenie so 
zaujímavou 
masážou.



27

TIMEXPERT SRNS 
MASÁŽ

RESTORE ON
PRE GLOBÁLNY 

ANTI-AGING

45 € 
(s DPH)

 
NÁŠ TIP:

Profesionálne 
ošetrenie so 
zaujímavou 
masážou.

Charakteristika 
kurzu:

Kurz je zameraný na ori-
ginálnu techniku s  využi-
tím špecifického masážneho 
nástroja značky Germaine de 
Capuccini. Prináša veľmi účinné 
riešenie pre zrelé ženy, ktoré sa starajú 
o svoj vzhľad a chcú sa cítiť krásne a svieže.

•  Pomocou masážneho nástroja postupne modelujeme 
a vyhladzujeme jednotlivé časti tváre.

•  Masáž spevňuje ochabujúce partie a navracia im mladistvý 
objem.

• Vyhladzuje a mierni vrásky či výrazové linky.
• Podporuje regeneráciu a silnú revitalizáciu zrelej pleti.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu:
4h, Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.



TIMEXPERT RIDES 
EYES & LIPS

OŠETRENIE OČNÉHO 
OKOLIA A OKOLIA

PIER S MASÁŽOU

45 € 
(s DPH)

 
NÁŠ TIP:

Profesionálne 
ošetrenie so 
zaujímavou 
masážou.

Charakteristika 
kurzu:

Kurz je zameraný na 
vynovený rad Timexpert 
Rides Eyes, určený na očné 
okolie, ktorý dodá pohľadu 
vašich zákazníčok mladistvý vzhľad.

Očné okolie je jedným z prvých miest, kde sa začínajú objavo-
vať vrásky a viditeľné známky starnutia ako sú kruhy a vačky 
pod očami alebo povädnutá koža. Toto ošetrenie spolu 
s masážami má vďaka svojim aktívnym látkam „botoxový 
efekt“.
Na kurze sa naučíte samotný postup ošetrenia okolia očí 
a pier s Timexpert Rides. Cupping silikónovou bankou. Tvá-
rovú jógu. Masáž špachtľou gua sha z ružového kremeňa.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu:
4h, Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.
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Charakteristika 
kurzu:

Na kurze vás zoznámime 
s  vynoveným radom Timexpert 
Radiance C+, ktorého ošetrenie spolu 
s  masážou je zamerané na antioxidačné, rozjasňujúce 
účinky a proti škvrnám, a na celkové omladenie s Vitamí-
nom C.

Pracovný postup zahŕňa inovatívne ošetrenie s  viditeľnými 
revitalizačnými účinkami. Naučíte sa aj masáž, pri ktorej sa 
používa masážna loptička, ktorá uvoľňuje napätie v pleti 
a zintenzívňuje pôsobenie ošetrenia.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.
Ku kurzu masážna loptička Radiance C+ zdarma.

Dĺžka trvania kurzu:
4h, Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.

TIMEXPERT 
RADIANCE C+ 
S MASÁŽNOU 

LOPTIČKOU

55 € 
(s DPH)

 
NÁŠ TIP:

Profesionálne 
ošetrenie so 
zaujímavou 
masážou.

NOVINKA 2021!



Charakteristika 
kurzu:

DERMATECH PEN je 
mikroihličkový automa-
tický prístroj, minimálne 
invazívny, ktorý prostredníc-
tvom 36 elektricky poháňaných 
mikroihličiek spôsobuje kontrolované 
narušenie kože za účelom stimulácie tvorby kolagénu a zlep-
šenia absorpcie aktívnych látok. Na kurze sa naučíte používať 
prístroj na ošetrenie tváre, ako a s akými produktami ho vyu-
žiť a čoho sa vyvarovať.

Ako Dermatech pen funguje?
Táto technika je založená na prirodzenej schopnosti autore-
generácie pokožky pri jej narušení. Mikro vpichy spôsobujú 
zápalovú reakciu, ktorá aktivuje uvoľňovanie rastových fakto-
rov a stimuluje množenie fibroblastov v dermis. Výsledkom je 
nárast tvorby elastínu, kolagénu I, III a IV a glykosaminoglyká-
nov, ktoré spôsobujú zlepšenie kvality a  štruktúry pokožky. 
Dochádza k  stimulácii syntézy kolagénu, ktorý prináša 
výnimočné výsledky pri prevencii predčasného starnutia 
pokožky a  zlepšuje vzhľad vrások, pigmentových škvŕn 
a strií.
Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.
 
Dĺžka trvania kurzu:
4h, Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% 
na bežné ceny produktov 

Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje 

nájdete na prvej strane 
brožúry.ZDARMA 

(po zakúpení prístroja)

MEZOTERAPIA 
PRÍSTROJOM 
DERMATECH 

PEN

NÁŠ TIP:
Tento kurz je 
ideálny pre 

kozmetičku, ktorá 
si chce rozšíriť 

svoje služby 
v salóne.
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ŠPECIFICKÉ KURZY
CASMARA

PROFESIONÁLNY PROGRAM ZNAČKY 
CASMARA

CHEMICKÉ PEELINGY EXPERT 
DERMAPEELS

ALGINÁTOVÉ MASKY A ICH APLIKÁCIA

PROFESIONÁLNY PROGRAM AGE 
DEFENSE & LIFTINGOVÁ MASÁŽ 

FEISHARU



Charakteristika 
kurzu:

Kurz je určený pre koz-
metičky, ktoré majú záujem 
o prácu so špecifickými profesi-
onálnymi programami CASMARA.

Značka Casmara je momentálne jedna z najpopulárnejších 
značiek vďaka svojej avantgardnosti a výnimočnosti, ktorú 
ponúkajú jej alginátové masky.

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 si vyskúšate prácu s  vybraným 
programom podľa dohody s technologičkou.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.

PROFESIONÁLNY 
PROGRAM ZNAČKY 

CASMARA

45 € 
(s DPH)

NÁŠ TIP:
Tento kurz 

je ideálny aj 
pre klientky, 
začínajúce 

pracovať s touto 
značkou.



33

Charakteristika 
kurzu:

Kurz je zameraný na inova-
tívny rad chemických peelin-
gov a  všetkých doplnkových pro-
duktov k tomuto druhu ošetrenia z dielne 
značky Casmara.
Na kurze sa naučíte vybrať správne produkty na daný typ 
pleti a v ošetrení postupovať podľa protokolu od Casmary.
Expert Dermapeels zahŕňa dve inovatívne zloženia na báze 
optimálneho spojenia vybraných kyselín vo špecifických kon-
centráciách, ktoré sú zárukou mimoriadnych výsledkov. Na 
výber je z 2 druhov peelingov, nasledujú doplnové produkty 
a  gél booster s  dvojitým účinkom a  tiež tradičná alginátová 
maska Novanew 2045 na záver ošetrenia.
Výsledky ošetrenia:
• absolútna obnova pleti.
•  odstránenie odumretých a  poškodených buniek, ktoré sa 

nahradia bunkami novými a zdravými.
•  minimalizácia nedokonalostí a dochádza tak k znovuzrode-

niu podstaty krásnej pleti.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.
Dĺžka trvania kurzu:
4h, Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽA-
VA 20% na bežné ceny 

produktov Primavera 
Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťa-
huje nájdete na prvej 
strane brožúry.

CHEMICKÉ 
PEELINGY EXPERT 

DERMAPEELS

45 € 
(s DPH)

NOVINKA 2020

NÁŠ TIP:
Tento kurz je 
ideálny pre 

kozmetičku, ktorá 
si chce rozšíriť 

svoje služby 
v salóne.



Charakteristika 
kurzu:

Jedinečná možnosť zozná-
miť sa v  praxi s  avantgard-
nými a  jedinečnými algináto-
vými maskami a vyskúšať si ich 
priaznivé účinky:

Prínosy kurzu:
•  Zoznámite sa so širokou škálou alginátových masiek na 

pokrytie potrieb všetkých typov pleti vrátane veľmi citlivej 
a problematickej.

•  Uvidíte ukážku nanášania masiek a sami si budete môcť 
vyskúšať nanášanie vhodnej masky podľa typu pleti 
vašej modelky.

•  Ukážeme vám tiež kombináciu masky s kyselinou hyaluró-
novou na superhydratačné a protivráskové ošetrenie.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu:
3h, Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny produktov 
Primavera Andorrana. 
*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane brožúry.

ALGINÁTOVÉ 
MASKY A ICH 

APLIKÁCIA

30 € 
(s DPH)
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Charakteristika 
kurzu:

Kurz je zameraný na 
Age Defense systém prí-
rodného omladenia pleti, 
ktorý zvnútra aj zvonka bojuje 
proti všetkým príznakom starnu-
tia pleti. Oddaľuje vznik vrások a  zlep-
šuje stav už existujúcich. Technológia PRE & PROBIOTÍK.

Bioenergetická Feisharu masáž prináša revolučnú metódu 
omladenia pleti bez potreby chirurgie s  týmito globálnymi 
účinkami:
• Stimuluje energetické kanály v oblasti tváre.
• Podporuje bunkový metabolizmus.
• Napomáha eliminácii toxínov.
• Výrazne zlepšuje prekrvenie a výživu kožných buniek.
•  Vďaka prekrveniu dochádza tiež k dôkladnému prekysliče-

niu pleti, posilneniu podkožného svalstva, tonizácii a celko-
vému spevneniu.

• Masáž Feisharu prináša pleti príliv novej energie.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.
Dĺžka trvania kurzu:
5h, Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny pro-
duktov Primavera Andorrana. 

*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane 
brožúry.

PROFESIONÁLNY 
PROGRAM AGE 

DEFENSE & MASÁŽ 
FEISHARU

45 € 
(s DPH)



ŠPECIFICKÉ KURZY

DEPILÉVE 
DEPILÁCIA VOSKOM A CUKROVOU 

PASTOU 
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Charakteristika 
kurzu:

Na tomto kurze predsta-
víme a  prakticky vyskú-
šame všetky dostupné typy 
depilačných voskov.
•  Teplý vosk a  jeho rôzne spôsoby 

aplikácie. Pohodlná, praktická a hygienická metóda.
•  Studený vosk - pre osoby s obehovými problémami a pre 

tých, ktorí nemôžu zniesť teplotu horúceho vosku.
•  Vlažné vosky v  roll-one - pohodlná a  jednoducho apli-

kovaná metóda vďaka systému roll-onu. Nanáša sa vždy 
rovnaké a  potrebné množstvo prípravku bez zbytočného 
plytvania. Aplikačný prístroj zaručuje dokonalú hygienu 
ošetrenia.

•  Prípravky PRED a  PO depilácii pre zjemnenie a  ľahšie 
odstránenie chĺpkov a na upokojenie pokožky po ošetrení.

Depilácia cukrovou pastou je oproti bežnej depilácii veľmi 
šetrná. Nestrháva živé kožné bunky, preto sa s  ňou môžu 
depilovať aj citlivé oblasti ako podpazušie, triesla a u mužov 
napríklad hrudník.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu:
3h, Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 20% na bežné ceny 
produktov Primavera Andorrana.

*Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane 
brožúry.

DEPILÁCIA VOSKOM 
A CUKROVOU 

PASTOU

45 € 
(s DPH)



PRODUKTOVÉ ŠKOLENIA

SKEYNDOR

GERMAINE DE CAPUCCINI

CASMARA

AINHOA
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Pre nových klientov po-
núkame produktové škole-
nia na jednotlivé značky na po-
bočke v Šali alebo v Poprade.

Na takomto školení naša technologička predstaví konkrétnu 
značku, jej vznik a vývoj, filozofiu a celú škálu produktov znač-
ky. Školenie je teoretické a ZDARMA.

Na produktovom školení máme pre vás pripravené výhodné 
akcie pre nových klientov pre pohodlné rozbehnutie novej 
značky vo vašom salóne.

Produktové školenie Skeyndor
 

Produktové školenie  
Germaine de Capuccini 

 
Produktové školenie Casmara 

 
Produktové školenie Ainhoa

PRODUKTOVÉ 
ŠKOLENIA

NÁŠ TIP:
Tento kurz je 
ideálny pre 

nového klienta.
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AKO SA PRIHLÁSIŤ NA KURZ?
Prihlásiť sa na kurz, o ktorý máte záujem sa môžete: 

• telefonicky na čísle 0911 110 132 
• e-mailom na iic.kurzy@primavera-and.sk 

• prostredníctvom vášho obchodného zástupcu. 

Začiatok kurzov o 9:00 hod. alebo o 13:00
Kurzy trvajú podľa náročnosti a počtu kozmetičiek.

V prípade, že sa kurzu nemôžete zúčastniť nás vopred kontaktujte minimálne 
2 dni vopred.

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

iic.kurzy@primavera-and.sk


