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MĘSKIE SPA- strzyżenie koloryzacja i pielęgnacja dla mężczyzn 

CELE SZKOLENIA:


	 •	 zapoznanie z aktualnie panującymi trendami w pielęgnacji, koloryzacji i 
strzyżeniu,

	 •	 pogłębienie wiedzy dotyczącej koloryzacji damskiej i męskiej przy użyciu 
nowoczesnych technik i produktów,

	 •	 kształtowanie umiejętności doboru technik, preparatów i kolorystyki do 
pożądanego efektu,

	 •	 wykonywanie zabiegu koloryzacji damskiej i męskiej wybraną techniką oraz 
strzyżenia męskiego.


SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO OSÓB, KTÓRE:

	 •         mają doświadczenie w pracy z zakresu strzyżenia i koloryzacji włosów,

	 •	 chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technik koloryzacji, strzyżenia i 
pielęgnacji włosów,

	 •	 chcą zdobyć wiedzę na temat aktualnie panujących trendów w koloryzacji,

	 •	 chcą zdobyć wiedzę na temat doboru kolorystyki do urody klienta,

	 •	 chcą poszerzyć swoją ofertę i zachęcić klientów do usług z zakresu męskiej 
koloryzacji i delikatnej koloryzacji damskiej,

	 •	 chcą podnieść swoje kwalifikacje.


PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE 16H


Obecnie na rynku obowiązuje wiele panujących trendów we fryzurach. Klienci wymagają 
od fryzjerów ich znajomości i umiejętności technik niezbędnych do wykonania pożądanej 
fryzury. Aby się wyróżnić jako profesjonalista należy posiadać umiejętności 
dopasowywania fryzur oraz doboru odpowiednich, najmniej inwazyjnych środków. Dzięki 
odpowiednio dobranej kolorystyce można podkreślić atuty urody klienta lub korygować 
jego mankamenty. Dzięki nowoczesnym technikom koloryzacji włosów mężczyzn można 
uzyskać bardzo naturalny efekt krycia siwizny.
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PLAN SZKOLENIA:


Dzień I: 
Część teoretyczna:

	 •	 zgłębienie zasad dotyczących dobierania kolorystyki do urody klienta,

	 •	 przedstawienie metod i technik strzyżenia i koloryzacji fryzur męskich,

	 •	 przedstawienie produktów do męskiej koloryzacji i omówienie ich 
zastosowania,

	 •	 omówienie i dopasowanie technik koloryzacji do włosów modeli,

	 •	 omówienie i zastosowanie produktów do pielęgnacji dla mężczyzn.

Część praktyczna:

	 •	 przygotowanie modeli do zabiegów koloryzacji,

	 •	 przygotowanie mieszanin,

	 •	 wykonanie zabiegów koloryzacji włosów modeli.

	 •	 przedstawienie technik strzyżenia męskich fryzur.

	 •	 wykonanie pielęgnacji dla mężczyzn. 


Dzień II: 

Część teoretyczna:

	 •	 omówienie zasad kolorometrii,

	 •	 przedstawienie metod i technik delikatnej koloryzacji włosów,

	 •	 przedstawienie produktów do koloryzacji i omówienie ich zastosowania,

	 •	 omówienie i dopasowanie technik koloryzacji do włosów modela.


Część praktyczna:

	 •	 przygotowanie modelek do zabiegu koloryzacji,

	 •	 przygotowanie mieszanin,

	 •	 wykonanie zabiegu koloryzacji włosów modelki,

	 •	 wykonanie stylizacji końcowej.


