
       KURZY 
október 2019 – marec 2020

       

VZDELÁVACÍ  INŠTITÚT
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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, Henna Brow 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. 11)

MAKE-UP (str. 16)

ŠPECIFICKÉ KURZY (str. 19)
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MASÁŽE

AJURVÉDSKA MASÁŽ TVÁRE

FEISHARU MASÁŽ

LYMFATICKÁ MASÁŽ TVÁRE

MIKROMASÁŽ OČNÉHO OKOLIA

FACE CUPPING

BIOENERGETICKÁ REFLEXIOLÓGIA 
TVÁRE

NOVINKA 2019!

NOVINKA 2019!
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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. 

Dĺžka trvania kurzu: 
3h (9:30 – 12:30)  
Coffee Break

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

39 €  
(s DPH)

AJURVÉDSKA 
MASÁŽ TVÁRE



39 € 
(s DPH)

FEISHARU
MASÁŽCharakteristika

masáže: 
Revolučná metóda 
omladenia pleti bez potreby 
chirurgie. 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 
spevnenie.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku. 

Dĺžka trvania kurzu: 
3h (9:30 – 12:30)  
Coffee Break

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

Dĺžka trvania kurzu: 
3h (9:30 – 12:30)  
Coffee Break

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

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. 

Dĺžka trvania kurzu: 
3h (9:30 – 12:30)  
Coffee Break

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

25 € 
(s DPH)

MIKROMASÁŽ 
OČNÉHO
 OKOLIA
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FACE
 CUPPING

Charakteristika techni-
ky: 

Cupping je pôvodne čínska 
technika, ktorá spočíva v ma-
sáži, ktorá sa vykonáva pomocou ba-
niek 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 metaboliz-
mus. 

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. 

Dĺžka trvania kurzu: 
3h (9:30 – 12:30)  
Coffee Break

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

NOVINKA 2019!

UVÁDZACIA CENA

55€ 
(s DPH)



BIOENERGETICKÁ 
REFLEXIOLÓGIA 

TVÁRECharakteristika masáže: 

Na ľudskej tvári sa 
nachádza okolo 1200 
nervových zakončení, ktoré 
sú napojené na centrálnu nervo
vú sústavu. Tieto reflexiologické  oblasti
komunikujú s vnútornými orgánmi a žľazami, s obehovou 
sústavou a lymfatickým systémom. Navyše sú prepojené 
energetickými dráhami, známymi v tradičnej čínskej medicí-
ne ako meridiány. 
Ošetrenie sa vykonáva pomocou manuálneho tlaku na špeci-
fické body v rôznych častiach tváre a hlavy, každý tento bod 
má svoj vzťah k motorickému a neurovegetatívnemu systé-
mu. Tlakom sú tieto body stimulované, uvolňujú sa neuro-
transmitery a endorfíny, ktoré následne priaznivo pôsobia na 
fungovanie endokrinného, obehového a lymfatického  systé-
mu, tie sa stabilizujú a vyrovnávajú. 

Prínosy masáže:
Reflexiológia tváre je moderná a prírodná terapeutic-
ká metóda. Terapeuti v rámci integratívnych terapií s tou-
to metódou pracujú pri liečbe porúch a bolestí svalovej 
a kostrovej sústavy, paralýze, pri poruchách fungovania 
organizmu a emocionálnej nerovnováhy. Zároveň aktivuje 
mikrocirkuláciu krvi.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku. 

Dĺžka trvania kurzu: 
3h (9:30 – 12:30) 

Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na 
bežné ceny kozmetických produk-
tov.

NOVINKA 2019!

UVÁDZACIA CENA

45€ 
(s DPH)
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OBOČIE A RIASY

LAMINÁCIA OBOČIA

LASH LIFTING & BOTOX BOMB

HENNA BROW & THREADING

KOLOROMETRIA OBOČIA A RIAS
NOVINKA 2020!



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. 

Délka trvání kurzu: 
3h (9:30 – 12:30) 

Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné 
ceny produktov značky THUYA. Zľava 
sa nevzťahuje na produkty Laminácia 
obočia. 

50 € 
(s DPH)

LAMINÁCIA 
OBOČIA
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V čom tento kurz 
spočíva: 

ASH IFTING 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 a natáčajú.

Výsledky ash iftingu:
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: 
4h (9:30-13:30)  
Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% 
na bežné ceny produktov značky 
THUYA. Zľava sa nevzťahuje na 
produkty Lash Lifting.

125 € 
(s DPH)

LASH LIFTING  
& BOTOX BOMB



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 pokry-
la 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 štartovacia sada ZDARMA. 

Dĺžka trvania kurzu: 
5-7h (9:30 – 16:30) dĺžka kurzu závisí od počtu klientov

Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny produk-
tov značky THUYA. Zľava sa nevzťahuje na produkty 

Henna Brow.

150 € 
(s DPH)

HENNA BROW 
& THREADING
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Čo sa na kurze 
naučíte:
Toto ošetrenie je nielen spoľa-
hlivé, ale aj dlhotrvajúce a dodá-
va ženám krásny prírodný vzhľad bez 
make-upu. Dôležité je však vedieť, podľa čoho sa riadiť pri vý-
bere správneho odtieňu a ako farby miešať a aplikovať. Kurz 
profesionálneho farbenia rias a obočia je určený pre tých, 
ktorí sa chcú zdokonaliť v tejto oblasti a naučiť sa techniky, 
ktoré umožňujú prácu nielen uľahčiť, ale aj vytvoriť perfektný 
vzhľad podľa typu klientky.

Program bude zameraný na:
• Výhody farbenia rias a obočia
• Škála farieb a produktov k farbeniu značky

Thuya Professional line
• Charakteristika farieb a chemický proces farbenia
• Konzultácia a diagnostika klientky, výber ideálnych odtieňov
• Príprava pred ošetrením
• Aplikácia farieb a následná starostlivosť o riasy a obočie
• Kontraindikácie, hygiena a sterilizačné metódy

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku. 

Dĺžka trvania kurzu: 
3h (9:30 – 12:30) 

Coffee Break

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

30 € 
(s DPH)

KOLOROMETRIA 
OBOČIA A RIAS

NOVINKA 2020!



MAKE-UP

MASTER CLASS VEČERNÉ 
LÍČENIE & VÝČES

PERSONALIZOVANÝ MAKE-UP 
- TIPY VIZÁŽISTIKY
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65 € 
(s DPH)

MASTER CLASS 
VEČERNÉ

 LÍČENIE & VÝČES
Čo sa počas kurzu 
naučíte:
Tento kurz je smerovaný 
na náročnejšie techniky lí-
čenia na PLES či VEČIEROK a na 
súčasné trendy v tomto odvetví.

Program bude zameraný na: 
• Úvod do sveta profesionálneho make-upu a večerného líčenia
• Starostlivosť o pleť a jej príprava pred líčením
• Správna korekcia tváre
• Produkty a textúry make-upu, ktoré môžu uľahčiť prácu

vizážistky
• Techniky tieňovania a dymové líčenie
• Správne kontúrovanie tváre
• Strobing a jeho strategické použitie
• Polohové techniky k precíznej práci s make-upom

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku, 
najlepšie s dlhšími vlasmi pre výčes. 

Dĺžka trvania kurzu: 
6h (9:30 – 15:30)  
Coffee Break

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



35 € 
(s DPH)

PERSONALIZOVANÝ 
MAKE-UP

- TIPY VIZÁŽISTIKY
Čo sa počas 
kurzu naučíte:

Kurz osobného líčenia 
vám umožní vytvoriť krásny 
vzhľad a oboznámi vás s tech-
nikami a radami ako vkusne zladiť 
make-up s vašim typom pleti, tvarom 
tváre, farbou vlasov a očí.

Program bude zameraný na: 
• Príprava pleti pred nanesením make-upu
• Typy štetcov, správny výber a údržba
• Výber vhodného odtieňu make-upu, korektoru, púdru
• Tieňovanie a výber ideálnych odtieňov
• Kontúrovanie a prejasnenie pleti
• Správne nanášanie rúžu, očných liniek
• Vykreslenie obočia

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu: 
3h (9:30 – 12:30)  
Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny
 kozmetických produktov.
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ŠPECIFICKÉ KURZY
CHEMICKÉ PEELINGY MESOSYSTEM

MEZOTERAPIA PRÍSTROJOM DERMAPEN 
OD MESOSYSTEM

CHEMICKÉ PEELINGY GDC

OMLADENIE PLETI 
MIKROIHLIČKOVÝM PEROM 
DERMATECH PEN OD GDC

POWER HYALURONIC SO 
SKEYNDOR & SELENITOVÁ MASÁŽ

BIELIACE A ROZJASŇUJÚCE 
     OŠETRENIA SO SKEYNDOR

OCHRANA PRED ZNEČISTENÍM 
BIOME CARE OD AINHOA

BIELIACE A ANTI-AGE OŠETRENIE 
ADVANCED NÁCAR OD CASMARA

NOVINKA 2019!

NOVINKA 2019!



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/
zjemnenie vrások; zmiernenie pigmentových škvŕn.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu: 
5h (09:30 – 14:30)  
Coffee Break

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

45 € 
(s DPH)

CHEMICKÉ
PEELINGY

MESOSYSTEM
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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.

Dĺžka trvania kurzu: 
4h (09:30 – 13:30)  
Coffee Break

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

ZDARMA
(po zakúpení prístroja)

MEZOTERAPIA 
PRÍSTROJOM 

DERMAPEN OD 
MESOSYSTEM



Charakteristika
kurzu: 

Dva vysoko profesionál-
ne 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.

Dĺžka trvania kurzu: 
4h (09:30 – 13:30)  
Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny 
produktov Germaine De Capuccini.

40 € 
(s DPH)

CHEMICKÝ PEELING 
GERMAINE DE 

CAPUCCINI
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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.

Dĺžka trvania kurzu: 
4h (09:30 – 13:30)  
Coffee Break

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na bežné ceny 
produktov Germaine De Capuccini.

ZDARMA
(po zakúpení prístroja)

DERMATECH PEN 
GERMAINE DE

CAPUCCINI



55 € 
(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.

Dĺžka trvania kurzu: 
4h (09:30 – 13:30)  
Coffee Break

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

Dĺžka trvania kurzu: 
4h (09:30 – 13:30)  
Coffee Break

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

48 € 
(s DPH)



OCHRANA PRED 
ZNEČISTENÍM 

BIOME CARE 
OD AINHOA

Charakteristika 
kurzu: 
Ainhoa vstupuje do novej 
dimenzie v starostlivosti o pleť s 
radom BIOME CARE s revolučnými 
účinkami: 
• Obrana: funguje ako ochranný štít

proti kontaminantom.
• Posilnenie: podporuje prirodzenú obranyschopnosť pleti.
• Rovnováha: udržiava kožnú mikroflóru v rovnováhe.

Inteligentné aktívne zložky: 
• Účinné prebiotické a probiotické látky skvelo spolupracujú
pre udržanie rovnováhy kožnej mikroflóry a posilnenie prirod-
ze-nej obranyschopnosti pokožky.
• Účinné látky proti znečisteniu, ktoré chránia pleť pred externý-
mi agresormi a bojujú proti škodlivým účinkom kontaminácie.
Niacinamíd (ochrana proti znečisteniu): bojuje proti škodlivým 
účinkom kontaminácie, posilňuje ochrannú bariéru, pomáha 
zjednotiť a liečiť narušenú pokožku.
Výťažok z puchratky kučeravej (červenej morskej riasy): fungu-
je ako prirodzený ochranný štít, ktorý odpudzuje kontaminá-
ciu. Zabraňuje transepidermickej strate vody, čím chráni pred 
dehydratáciou.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú modelku.

Dĺžka trvania kurzu: 
3h (09:30 – 12:30) 

Coffee Break

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

UVÁDZACIA CENA

25 € 
(s DPH)

NOVINKA 2019!
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BIELIACE A INTI-AGE 
OŠETRENIE 

ADVANCED NÁCAR 
OD CASMARA

Charakteristika 
kurzu: 
Ženy túžia mať krásnu, 
rozžiarenú pleť so 
zjednoteným odtieňom a
bez pigmentových škvŕn a iných
nedokonalostí.

Casmara preto ponúka sofistikované riešenie, ktoré prepája 
najmodernejšie technológie s komplexom účinných aktívnych 
látok. Vychádza pritom z nedávnych lekársko-vedeckých štúdií, 
ktoré preukázali, že v prípade vzniku škvŕn je úplne zásadná 
skutočnosť, že koža má pamäť a ak chceme účinne bojovať 
proti hyperpigmentácii, je nevyhnutné správne identifikovať 
rôznepríčiny, ktoré spúšťajú proces melanogenézie.

OŠETRENIE ADVANCED NÁCAR pôsobí omnoho ďalej než 
len na úrovni epidermis. Pracuje so širokým spektrom fakto-
rov, ktoré vedú k tvorbe melanínu, vzniku škvŕn a nejednot-
nému odtieňu pleti. Komplexné a inovatívne anti-agingové 
ošetrenie so zosvetľujúcim a rozjasňujúcim účinkom v sebe 
spája jedinečné zloženie na báze najsilnejších kyselín najno-
všej generácie, spolu s najnovšou technológiou aktívnych 
látok vo forme lipozómov a s radom aktívnych látok. Tento 
neprekonateľný kokteil pôsobí na rôzne kľúčové procesy, aby 
efektívne bránil nerovnomernému hromadeniu melanínu 
od jeho počiatku.

Na kurz je potrebné zabezpečiť si vlastnú 
modelku.

Dĺžka trvania kurzu: 
3h (09:30 – 12:30) 

Coffee Break
Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na 
bežné ceny produktov CASMARA.

UVÁDZACIA CENA

35 € 
(s DPH)

NOVINKA 2019!
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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

alebo lenka.zvalova@primavera-and.sk
• prostredníctvom vášho obchodného zástupcu.

Začiatok kurzov o 9:30 hod. 
Kurzy trvajú podľa náročnosti a počtu kozmetičiek. 

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

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

iic.kurzy@primavera-and.sk


