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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 kvalifi-

káciu pre výučbu našich kurzov.

•  Všetky naše technologičky absolvovali školenia v rôznych 
inštitútoch, aby vám mohli pri školení kurzu odovzdať 
svoje znalosti na vysokej úrovni. Investície do vzdeláva-
nia sú NAŠOU FILOZOFIOU. 

      NOVÁ DYNAMIKA KURZOV
Každý kurz prináša svojím účastníkom tieto výhody:

•  Zľava 15% na všetky produkty z ponuky Primavera  Andorrana 
(zľava sa nevzťahuje na letákové akcie a ďalšie akciové ponu-
ky, na rad Skeyndor Timeless Prodigy, Lash Lifting štartovaciu 
sadu, letné a vianočné balíčky a prístroje).

•  Darček praktická cestovná taška 
  za objednávku v min. hodnote 
  190 € + DPH. Ponuka sa vzťahuje 
  len na objednávku spravenú 
  v deň kurzu. *

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

MASÁŽE (str. 4)

OBOČIE A RIASY (str. 10)

ŠPECIFICKÉ KURZY MESOSYSTEM  (str. 
14)

ŠPECIFICKÉ KURZY SKEYNDOR            
(str. 18)

ŠPECIFICKÉ KURZY GERMAINE DE 
CAPUCCINI (str. 24)

ŠPECIFICKÉ KURZY CASMARA (str. 33)

      DEPILÉVE (str. 38)
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MASÁŽE

AJURVÉDSKA MASÁŽ TVÁRE

FACE CUPPING

LYMFATICKÁ MASÁŽ TVÁRE

MIKROMASÁŽ OČNÉHO OKOLIA

RELAXAČNÁ AROMATERAPEUTICKÁ   
MASÁŽ
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Charakteristika 
masáže: 
Tradičná indická masáž 
vychádzajúca z indickej 
medicíny, ponúka holistický 
prístup k riešeniu problémov 
organizmu. Masáž je zameraná na uvoľnenie a riešenie 
problémov ako sú časté bolesti hlavy, migréna, ako aj 
celkové zlepšenie 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. 

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

39 €  
(s DPH)

AJURVÉDSKA 
MASÁŽ TVÁRE



FACE
 CUPPINGCharakteristika

techniky: 
Cupping je pôvodne čínska 
technika, ktorá spočíva v 
masáži, ktorá sa vykonáva 
pomocou baniek rôznych veľkostí. 
Správne vykonaná masáž pôsobí 
až zázračne proti vráskam. Mnoho VIP hviezd, 
Kim Kardashian alebo Hudda Kattan medzi inými, hovoria, 
že vsádzajú na toto šokové ošetrenie, ktoré zlepšuje bunkový 
metabolizmus. 

Výsledok ošetrenia:
Aktivuje cirkuláciu, odstraňuje toxíny, zlepšuje lymfatický 
systém, okysličuje tkanivá, zvyšuje tvorbu kolagénu 
a vyhladzuje vrásky.

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

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na
všetky produkty z ponuky Primavera 
Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na 
prvej strane tejto ponuky. 

55€ 
(s DPH)
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Charakteristika 
masáže:
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. 

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku. 

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

39 €  
(s DPH)

LYMFATICKÁ 
MASÁŽ TVÁRE 



Charakteristika 
masáže:
Omladenie a osvieženie 
pohľadu i celkového výrazu 
tváre. Mikromasáž pomáha 
okamžite odstrániť pocit únavy a 
starnutia v očných partiách, účinne redukuje vrásky a kruhy 
pod očami.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku. 

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty 
z ponuky Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto 
   ponuky. 

25 €  
(s DPH)

MIKROMASÁŽ 
OČNÉHO
 OKOLIA
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REFLEXNÁ 
AROMA MASÁŽCharakteristika 

masáže: 

Aromaterapia a masáž 
kombinuje relaxačné 
vlastnosti dotyku s ďalším veľmi 
silným zmyslom – vôňou. 
Táto kombinácia využíva obe techniky 
pôsobením na nervový systém a neviditeľné energetické drá-
hy v tele.

Aromaterapia je starodávna prírodná veda, ktorá vo svete es-
tetiky získala mimoriadnu prestíž.

Účinky masáže: 

• 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.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku. 

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 

* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej 
strane tejto ponuky. 

39 €  
(s DPH)



OBOČIE A RIASY

HENNA BROW & THREADING

LAMINÁCIA OBOČIA

LASH LIFTING & BOTOX BOMB
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V čom táto technika 
spočíva: 
Farbenie prírodnými látkami 
je vhodné pre alergikov, tehot-
né ženy a kojace matky. Nepoško-
dzuje pokožku a zafarbuje ju, aby 
pokryla oblasti, kde kvôli hormonálnym okolnostiam chĺpky 
nie sú prítomné.

Browchitecture je dynamický design obočia, ktorého pred-
staviteľkou je Irina Levchuk (viac ako 6 mil. sledovateľov na 
sociálnych sieťach Facebook a Instagram). Táto precízna 
technika ponúka vysokú úroveň tvarovania obočia, ktorá 
berie ohľad na ďalšie aspekty ako je šírka nosa, vzdialenosť 
medzi očami, výška pier a štruktúra tváre. 

Výsledok techniky tvarovania obočia:
PERFEKTNÉ OBOČIE podľa aktuálnych trendov.

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

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

80 €  
(s DPH)

HENNA BROW 
& THREADING 



V čom tento kurz 
spočíva: 

Častokrát sa nám stáva, že 
naše obočie je asymetrické, 
stenšené alebo vypadáva. Jedna 
z najnovších techník na trhu, ktorá 
je vhodným riešením týchto problémov, je tzv. LAMINÁCIA 
OBOČIA. Táto metóda napomáha 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 nepatrná 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, zvýrazní 
jeho prirodzenú krásu. Obočie potom nie je potrebné každoden- 
ne upravovať. Špeciálna receptúra dodáva výživu a tým chĺpky 
ozdravuje. Stimuluje rast, silu a hustotu chĺpkov. 

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku. 

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z 
ponuky Primavera  Andorrana. 

* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej 
strane tejto ponuky. 

50 €  
(s DPH)

LAMINÁCIA 
OBOČIA



13

V čom tento kurz 
spočíva: 

LASH LIFTING je technika 
úpravy rias, pôvodom z Lon-
dýna, ktorá rozpútala neuveriteľnú 
posadnutosť medzi celebritami aj širokou 
verejnosťou pre svoj tak prirodzený a lichotivý efekt. Táto 
metóda má tendenciu vytvoriť väčší objem, pretože prírodné 
riasy predlžujú od korienkov, vypínajú ich a natáčajú.

Výsledky Lash Liftingu:
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. 

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej
   strane tejto ponuky. 

125 € 
(s DPH)

LASH LIFTING 
& BOTOX BOMB



ŠPECIFICKÉ KURZY 
MESOSYSTEM

CHEMICKÉ PEELINGY MESOSYSTEM

MEZOTERAPIA PRÍSTROJOM 
DERMAPEN

AUTORIZOVANÝ SALÓN 
MESOSYSTEM



15

Charakteristika 
ošetrenia:

Kurz je určený pre tých, 
ktorí začínajú s aplikáciou che-
mických peelingov, alebo pre tých, 
ktorí s nimi majú len málo skúseností.

Organické AHA kyseliny na báze prírodných výťažkov z rôznych 
rastlín, plodov ovocia a potravín. Zoznámite sa s rôznymi aktív-
nymi látkami a ich koncentráciami. Rovnako tak sa naučíte, 
ktorú kyselinu použiť na ten ktorý kozmetický problém (akné, 
pigmentácia, vrásky, ...). Súčasťou kurzu je aj praktická apliká-
cia AHA kyselín.

Výsledok ošetrenia: 
• regenerácia pleti,
• odstránenie nedostatkov pleti, 
• vyhladenie a zjemnenie vrások, 
• zmiernenie pigmentových škvŕn.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

45 €  
(s DPH)

CHEMICKÉ
PEELINGY

MESOSYSTEM



Charakteristika 
kurzu: 

Prístroj najnovšej generá-
cie pre mezoterapiu v kom-
binácii so svetelnou terapiou. 
Prináša veľmi účinné riešenie pre všet-
kých profesionálov, ktorí chcú svojim zákazníkom ponúknuť 
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.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

ZDARMA  
(po zakúpení prístroja)

MEZOTERAPIA 
PRÍSTROJOM 

DERMAPEN OD 
MESOSYSTEM

Bez zakúpenia prístroja: 45 € (s DPH)
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Charakteristika
kurzu: 

Kurz je vhodný pre 
kozmetičky, ktoré už s 
profesionálnou kozmetikou 
Mesosystem pracujú a chcú si svoje 
znalosti prehĺbiť a zároveň sa odprezentovať ako skutoční 
profesionáli predovšetkým v oblasti chemického peelingu. 

• Správna voľba chemického peelingu: jednozložkový 
   alebo kombinovaný?
• Druhy a koncentrácie chemických peelingov a ich 
   využitie podľa stavu pleti a problematiky klienta.
• Chemický peeling pre extrémne náročné typy pleti.
• Neprimeraná reakcia klienta na chemický peeling - čo    
  teraz a čo potom?
• Kombinácia chemického peelingu s koncentrátmi v 
   ampulkách. 
• Prehľad profesionálnych programov Mesosystem.  

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

50 €  
(s DPH)

AUTORIZOVANÝ
 SALÓN 

MESOSYSTEM



ŠPECIFICKÉ KURZY 
SKEYNDOR

PROFESIONÁLNY PROGRAM 
ZNAČKY SKEYNDOR

TIMELESS PRODIGY

BIELIACE A ROZJASŇUJÚCE 
OŠETRENIE

POWER HYALURONIC & 
SELENITOVÁ MASÁŽ 

POWER C+ & MASÁŽ GUA SHA

    RITUÁLY SPA
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Charakteristika
kurzu: 

Kurz je určený pre 
kozmetičky, ktoré majú 
záujem o prácu s profesionál-
nymi programami značky Skeyndor. 
V teoretickej časti kurzu sa zoznámite s profesionálnymi pro-
gramami, 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 technologič-
kou.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

45 €  
(s DPH)

PROFESIONÁLNY 
PROGRAM ZNAČKY 

SKEYNDOR



TIMELESS 
PRODIGYCharakteristika 

kurzu: 

Luxus a veda sa spájajú 
aby vytvorili tento zázračný
rad ultra anti-age global.
Exkluzívny protokol ošetrení s rituálmi 
inšpirovanými najvyberanejšími ošetreniami.  

Po niekoľkoročnom vývoji a intenzívnej spolupráci genetic-
kých pracovísk vyvinulo laboratórium Skeyndor túto 
LUXUSNÚ pleťovú radu TIMELESS PRODIGY. Receptúra z 25 
aktívnych látok vysokej koncentrácii, ktoré boli preverené 
130 klinickými štúdiami na viac ako 500 osobách. Perfektná 
kombinácia 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 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

Po zakúpení štartovacej sady TIMELESS PRODIGY kurz ZDARMA,
navyše sa automaticky stávate Autorizovaným salónom. 

ZDARMA 
(po zakúpení 
štarovacej sady)
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BIELIACE 
A ROZJASŇUJÚCE 

OŠETRENIA 
SO SKEYNDOR

Charakteristika 
kurzu: 
Dermapeel Pro je ďalším 
zástupcom kozmetických
produktov vytvorených na
vedeckej úrovni. Tieto  špičkové 
ošetrenia chemických viacvrstvových peelingov so svojím 
účinkom, percentuálnym obsahom a koncentráciou použitých 
látok sa pohybujú na hranici medzi kozmetickým a lekárskym 
ošetrením. 

Na tomto kurze predvedieme rady 2 profesionálnych
ošetrení, ktoré v sebe spájajú výrazný exfoliačný účinok
niekoľkých typov chemických peelingov a ingrediencií
zaručujúcich odstránenie nežiadúcich pigmentových škvŕn a
obnovujúcich regeneračných látok.

• Program Brightening – chemický peeling + depigmentačné
ošetrenie
• Program Timeless – chemický peeling + renovačné ošetrenie

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

45 €  
(s DPH)



45 €  
(s DPH)

POWER HYALURONIC 
SO SKEYNDOR  & 

SELENITOVÁ 
MASÁŽ  

Charakteristika 
kurzu: 

100% ultrahydratačné 
ošetrenie, ktoré 
vyrovnáva prirodzenú 
hydrodynamiku pleti.
Profesionálne prípravky obsahujú 
rozštiepenú kyselinu hyalurónovú s veľmi 
nízkou molekulárnou hmotnosťou, takže výborne preniká až 
do dermis a stimuluje tvorbu novej kyseliny hyalurónovej.
Ošetrenie zaisťuje potrebnú rezervu vody v pokožke a výrazne 
omladzuje suchú i veľmi suchú pleť. Vynikajúcim spojením je 
kombinácia tohto programu s masážou pomocou selenitových 
tyčiniek. Selenit patrí medzi minerály s najsilnejším účinkom 
na náš organizmus. Jeho sila je ohromná: otvára korunnú 
čakru, je mimoriadne účinný v čistení organizmu. Chráni pred 
negatívnymi vibráciami a vyrovnáva toky energie. Masážou 
pôsobíme na vyčistenie a spriechodnenie lymfatických ciest. 
Pokožka sa zbaví toxických zvyškov, je krásne prečistená a 
pripravená prijať aktívne zložky kozmetických prípravkov.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 
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Charakteristika
kurzu: 

Na kurze sa zoznámite s 

rozšíreným a podstatne vy-
lepšeným radom Power C+ od 
Skeyndor ako aj s profesionálnym 
ošetrením a s 3 rituálmi špeciálne 
vytvorenými pre tento rad. Pridanou hodnotou tohto ritu- 
álneho ošetrenia sú masáže inšpirované technikami z Indie, 
Ajurvédy a z tradičnej čínskej masáže, ktoré povyšujú toto 
ošetrenie na príjmené a efektívne rituálne ošetrenie pre vaše 
klientky. 

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

45 €  
(s DPH)

POWER C+ 
&  MASÁŽ GUA SHA



Charakteristika
kurzu: 

V procedúrach SPA sú 
používané predovšetkým 
prírodné látky, zahalené do 
vôní, textúr a farieb a sú mnoho-
krát aplikované exotickým spôsobom
vyvolávajúcim príjemné pocity uvoľnenia svalového a psy-
chického vypätia a hlbkového odpočinku. Koncept SPA 
zahŕňa súbor účinkov prírodných ingrediencií, esenciál-
nych olejov, kvetín, hudby, farieb, masážnych techník 
a rituálov. Ich výsledkom je maximálny komfort tela a 
duše, úľava od napätia či bolesti a celkové upokojenie.  

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponu-
ky Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

45 €  
(s DPH)

RITUÁLY SPA
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ŠPECIFICKÉ KURZY 
GERMAINE DE CAPUCCINI

PROFESIONÁLNY PROGRAM ZNAČKY 
GERMAINE DE CAPUCCINI

SYNERGYAGE & CHEMICKÉ 
PEELINGY

MEZOTERAPIA PRÍSTROJOM 
DERMATECH PEN 

LED-EXPERT PLEŤOVÁ SVETELNÁ 
TERAPIA

START - GERMAINE DE CAPUCCINI 
PRE ZAČIATOČNÍKOV

SPECIAL - GERMAINE DE CAPUCCINI 
PRE POKROČILÝCH

PROTIVRÁSKOVÉ A LIFTINGOVÉ 
OŠETRENIE & MASÁŽ LIFT IN 

MASÁŽ RESTORE ON PRE GLOBÁLNY 
ANTI-AGING



Charakteristika
kurzu: 

Kurz je určený pre 
kozmetičky, ktoré majú 
záujem o prácu s profesionál-
nymi programami značky GDC. 
V teoretickej časti kurzu sa zoznámite s profesionálnymi pro-
gramami, 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 technologič-
kou. 

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

45 €  
(s DPH)

PROFESIONÁLNY 
PROGRAM ZNAČKY 

GERMAINE DE 
CAPUCCINI
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Charakteristika 
kurzu: 

Dva vysoko profesionálne
peelingy s maximálnym
antioxidačným a obnovujúcim
účinkom. Oba peelingy, ako
Anti-Aging tak Balancing System, 
v sebe spájajú silu dvoch kyselín ako pre výrazný krok vpred v
starostlivosti o starnúcu, vrásčitú pleť trpiacu pigmentovými
škvrnami, tak pre mastnú, aknóznu pleť.

Prínosy kurzu:
Mimoriadna starostlivosť pre zrelú, pohasnutú a ochabnutú
pleť. Riešenie pre mastnú, zápalovú pleť, vrátane veľmi reagu-
júcej a citlivej, pri ktorých je možné ihneď extrakciu vykonávať.
Naučíte sa produkt správne nanášať – vrstviť a oboznámite sa
s pravidlami tzv. layeringu.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

45 €  
(s DPH)

SYNERGYAGE 
& CHEMICKÉ 

PEELINGY



Charakteristika 
kurzu: 

DERMATECH  PEN je
mikroihličkový automatický 
prístroj, minimálne invazívny, 
ktorý prostredníctvom 36 elektricky 
poháňaných mikroihličiek spôsobuje kontrolované narušenie 
kože za účelom stimulácie tvorby kolagénu a zlepšenia
absorpcie aktívnych látok.

Ako 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 výni-
močné výsledky pri prevencii predčasného starnutia pokožky 
a zlepšuje vzhľad vrások, pigmentových škvŕn a strií. 

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

ZDARMA  
(po zakúpení prístroja)

MEZOTERAPIA 
PRÍSTROJOM 

DERMATECH PEN 
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Charakteristika
kurzu: 

LED maska poslednej 
generácie, vysokej 
účinnosti a širokej škály
pôsobnosti, ktorá zaručenou a 
rýchlou formou zlepšuje najbežnejšie
kožné problémy s preukázateľnými výsledkami od prvého 
použitia. Toto inovačné zariadenie fotobiologickej terapie 
je založené na exkluzívnom systéme diód vysokej hustoty, 
ktorých vysoká účinnosť, čistota a priame pôsobenie na 
pokožku zaručujú maximálny účinok ošetrenia.

Výhody LED – EXPERT masky: 
• vysoko výnosný - rýchla amortizácia prístroja,
• všestranný - široká škála použitia a možnosť kombinácie 
  s ostatnými technológiami a kozmetikou,
 
• relaxačný zážitok - bezbolestná, neinvazívna a príjemná 
  metóda bez potreby rekonvalescencie,
• zvyšuje účinnosť kozmetických ošetrení,
• ošetrenie vhodné pre akékoľvek ročné obdobie,
• 4-farebné rozptýlené LED svetlo - 2448 diód,
• maximálny účinok vďaka priamemu kontaktu s pokožkou, 
• ošetrenie na mieru - môže pôsobiť nezávisle na tvár a krk – 
  dekolt.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky 
produkty z ponuky Primavera  Andorrana. 

* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej 
strane tejto ponuky. 

ZDARMA 

LED-EXPERT 
PLEŤOVÁ SVETELNÁ 

TERAPIA



Charakteristika
kurzu: 

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 najvhod-
nejšie kombinácie podľa typu pleti. V praktickej časti sa nau-
číte realizovať metódu Kirei, pretože každé ošetrenie je pre 
klientku „rituálom“ a vyskúšate si aplikáciu produktov. 

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

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

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky.

30 €  
(s DPH)

START  -
 GERMAINE DE 

CAPUCCINI PRE 
ZAČIATOČNÍKOV
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Charakteristika
kurzu: 

Kurz je určený pre
kozmetičky, ktoré majú
aspoň čiastočné znalosti o tejto 
značke a prajú si zdokonaliť sa 
a zároveň sa prezentovať pred zákazníčkami ako salón s vyso-
kou odbornosťou. 

Zhrnieme a upresníme si informácie o profesionálnych oše-
treniach: Excel Therapy O2, liftingové ošetrenie Lift IN, Timex-
pert Rides, 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. 

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky.

40 €  
(s DPH)

SPECIAL -
 GERMAINE DE 

CAPUCCINI PRE 
POKROČILÝCH



Charakteristika
kurzu: 

Revolúcia v kozmetic-
kom liftingu. 
Najaktuálnejšie ošetrenie
inšpirované technikami tvárovej 
chirurgie: hĺbkové pôsobenie so silným liftingovým efektom 
na kožnom povrchu. Inovačné technológie alfa-gélu s efek-
tom druhej kože. 

Okamžité výsledky ošetrenia:

• výrazný vypínací účinok ako vertikálny tak laterálny. Pleť je 
  nádherne hladká a vypnutá,
• viditeľná redukcia vrások,
• pokožka opäť získa mladistvú hutnosť a pevnosť,
• pleť je dokonale hydratovaná, prejasnená a žiarivá. 

Súčasťou ošetrenia je tiež špecifická liftingová masáž vyvinu-
tá španielskymi terapeutmi značky Germaine de Capuccini.  

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

45 €  
(s DPH)

PROTIVRÁSKOVÉ A 
LIFTINGOVÉ 
OŠETRENIE 

&  MASÁŽ LIFT IN
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Charakteristika
kurzu: 

Originálna technika
s využitím 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 mla-
  distvý objem.
• Vyhladzuje a mierni vrásky či výrazové linky. 
• Podporuje regeneráciu a silnú revitalizáciu zrelej pleti. 

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

45 €  
(s DPH)

MASÁŽ RESTORE ON 
PRE GLOBÁLNY 

ANTI-AGING 



ŠPECIFICKÉ KURZY 
CASMARA

PROFESIONÁLNY PROGRAM 
ZNAČKY CASMARA

ALGINÁTOVÉ MASKY                        
   A ICH APLIKÁCIA

PROFESIONÁLNY PROGRAM AGE 
DEFENSE & LIFTINGOVÁ MASÁŽ 

FEISHARU
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PROFESIONÁLNY 
PROGRAM ZNAČKY

CASMARA
Charakteristika 
kurzu: 

Kurz je určený pre 
kozmetičky, ktoré majú 
záujem o prácu s profesionál-
nymi programami značky CASMARA. 
V teoretickej časti kurzu sa zoznámite s profesionálnymi pro-
gramami, 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 technologič-
kou. 

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky 
Primavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 

45 €  
(s DPH)



30 €  
(s DPH)

ALGINÁTOVÉ 
MASKY A ICH 

APLIKÁCIA

Charakteristika
kurzu: 
Jedinečná možnosť zoznámiť sa 
v praxi s alginátovými maskami
a vyskúšať si ich priaznivé účinky:

• zoznámite sa so širokou škálou 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 
  hyalurónovou na superhydratačné a protivráskové ošetrenie. 

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku. 

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky produkty z ponuky Pri-
mavera  Andorrana. 
* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej strane tejto ponuky. 
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PROFESIONÁLNY 
PROGRAM AGE 

DEFENSE &  MASÁŽ 
FEISHARU

Charakteristika 
kurzu: 
Age Defense je systém 
prírodného omladenia
pleti, ktorý zvnútra aj zvonka 
bojuje proti všetkým príznakom 
starnutia pleti. Oddaľuje ich vznik a 
zlepšuje stav už existujúcich. Technológia PRE&PROBIOTÍK. 
Bioenergetická masáž na lifting a celkové omladenie pleti. Je 
výsledkom premyslenej kombinácie tradičnej čínskej medicíny, 
japonskej masáže, akupresúry a shiatsu. Je inšpirovaná 
východným poňatím ošetrovania tváre.

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 
   prekysličeniu pleti, posilneniu podkožného svalstva, 
   tonizácii a celkovému spevneniu,
• masáž Feisharu prináša pleti príliv novej energie.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky 
produkty z ponuky Primavera  Andorrana. 

* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej 
strane tejto ponuky. 

45 €  
(s DPH)



ŠPECIFICKÉ KURZY 

DEPILÉVE
DEPILÁCIA VOSKOM A CUKROVOU 

PASTOU 
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DEPILÁCIA 
VOSKOM 

A CUKROVOU 
PASTOU

Charakteristika 
kurzu: 
Na tomto kurze 
predstavíme a prakticky 
vyskúšame 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 aplikovaná 
  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.

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na všetky pro-
dukty z ponuky Primavera  Andorrana. 

* Na čo sa zľava nevzťahuje nájdete na prvej 
strane tejto ponuky. 

35 €  
(s DPH)
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AKO SA PRIHLÁSIŤ NA KURZ? 
• telefonicky na čísle 0911 110 132

• e-mailom na iic.kurzy@primavera-and.sk
alebo lenka.zvalova@primavera-and.sk

• prostredníctvom vášho obchodného zástupcu

Začiatok kurzov o 9:30 hod. 
Kurzy sa konajú vo Vzdelávacom Inštitúte Primavera Andorrana 

v Šali na Jesenského 12. 
Kurzy trvajú podľa náročnosti a počtu kozmetičiek.

V prípade, že sa kurzu nemôžete zúčastniť nás vopred informujte. 

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

iic.kurzy@primavera-and.sk

* Chyby v tlači vyhradené.


