


Dołącz do setek zadowolonych kursantek, które wybrały
nasze szkolenia w Marcela Studio! Oddajemy w Twoje
dłonie katalog, w którym wybierzesz szkolenie skrojone
na miarę Twoich potrzeb. Znajdziesz tu kursy z zakresu
stylizacji paznokci, rzęs, brwi, makijażu okazjonalego
oraz permanentnego, jak również szkolenia biznesowe.
Zaufaj doświadczeniu i wiedzy 7 instruktorek, które

wprowadzą Cię do magicznego świata beauty. Łącznie od
2014 roku przeszkoliłyśmy ponad 20 tysięcy kursantek.

 Dołącz do ich grona i zostań naszą absolwentką!



RZĘSY PAZNOKCIE BRWI

MAKIJAŻ BIZNES
SOCIAL 
MEDIA

 Poznaj nasze instruktorki i ich ofertę!  

marcela.studio.nails.lashes www.studiomarcela.pl





marcelina_rawka

Od 8 lat właścicielka 250m2 Marcela Studio w Kielcach.
Autorka Magii Biznesu Branży Beauty. Trenerka Biznesu

by Brian Tracy International. Mistrzyni Stylizacji
Paznokci, między innymi: „CHAMPION QUEEN LAS

VEGAS 2021 NAIL48x”. Juror Mistrzostw
Międzynarodowych Brilliant Cup w dziedzinie Stylizacji

Paznokci. Prowadzę roczne mentoringi dla kobiet z branży
beauty, głównie dla stylistek paznokci, ale również szkolę

biznesowo kobiety z dowolnej dziedziny beauty. Magic
Team - w nim w skali roku prowadzę około 100 kobiet.

Słowo MAGICZNE- pod nim kreuję swoje działania.
Wszystko co tworzę, właśnie takie ma być.

 

MARCELINA RAWKA 

JESTEŚ GOTOWA, ABY PRACOWAĆ INTENSYWNIE NAD ROZWOJEM:

SWOJEGO SALONU BEAUTY?

SWOICH SOCIAL MEDIÓW?

RENTOWNOŚCI SWOJEGO BIZNESU?

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIA BIZNESOWE!

Jest to projekt dla stylistek i instruktorek, które są gotowe podjąć wyzwanie
 i poprowadzić swój biznes moją strategią biznesową.

"Na szczycie zawsze znajdzie się miejsce."
Teraz możemy poszukać go razem.

INSTRUKTOR BIZNESU



Podejścia do ludzi i finansów.

KONTAKT

Tego, że nie ma przeszkód, a rzeczy nie możliwe są możliwe.

marcelina_rawka
CENA: 16 605  zł

MAGIC EDU PRO CENA: 11 070  zł
( 1845 zł/msc lub 16 605 zł/9 mies.) 

Wspólnie zaprojektujemy i dopracujemy Twoje materiały szkoleniowe. Dodatkowo
dowiesz się jak skutecznie prowadzić sprzedaż szkoleń, nauczę Cię wystąpień oraz pomogę

zbudować Ci pewność siebie, a także pokaże jak powinnaś przeprowadzać profesjonalne
szkolenia. Jeżeli już szkolisz, zapisz się do grupy MAGIC EDU PRO.

Grupa dla stylistek paznokci, brwi, rzęs, make up itd. Jeśli stawiasz na zwiększenie
rentowności i podwyższenie jakości usług - wybierz Magical Stylists.

MAGICAL STYLISTS TEAM

MAGIC EDU BEAUTY TEAM

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
Technika, czas i tempo pracy, budowanie relacji z klientem, prowadzenie social mediów w
oparciu o zmieniające się trendy, oraz wspólne tworzenie contentu - to wszystko znajdziesz
w tym projekcie. Razem będziemy kontrolować dochodowość Twojego biznesu i planować

podwyżki tak, aby Twój biznes przetrwał inflację.

DLA KOGO?
Dla obecnych i przyszłych instruktorek. Jeśli jesteś kobietą, która chce zbudować

wizerunek ekspertki i pragnie zostać instruktorem wybierz Magic Edu. 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

DOŁĄCZ DO PROJEKTU MENTORINGOWEGO
NAUCZĘ CIĘ:

Jak 2-3 krotnie zwiększyć dochody salonu. 

Wiary w to, że "JESTEŚ TEGO WARTA". 

MAGIC EDU BASIC 

  CENA: 14 391  zł 

( 1845 zł/msc lub 11 070  zł/6 mies.) 
 

( 1599 zł/msc lub 14 391 zł/9 mies.)

W rozwoju będzie towarzyszyć  Ci psycholog biznesu.

Jak działać od razu.



Popraw wygląd swoich social mediów.

 MAGIC EDU PRO (6 MIESIĘCY)

 MAGIC EDU BASIC (9 MIESIĘCY)

ZAPISZ SIĘ

Grupa dla stylistek paznokci, brwi, rzęs, make up itd. 

DOBÓR GRUP
MAGICAL STYLISTS

MAGIC EDU

 5-MIESIĘCZNE WYZWANIE ONLINE

Zbuduj wizerunek ekspertki.

Zwiększ dochody salonu.

Dla instruktorek z braży beauty. Pomogę Ci rozkręcić lub zwiększyć sprzedaż szkoleń oraz
rentowność, dopracować ofertę, materiały szkoleniowe i zbudować rozpoznawalność wśród

kursantek, czyli ulepszać lub stworzyć promocję w social mediach.

W każdym miesiącu spotykamy się na żywo na platformie Zoom.

marcelina_rawka

 MAGICAL STYLISTS (9 MIESIĘCY)

5- MIESIĘCZNE WYZWANIE ONLINE

11 070 zł

16 605 zł
14 391 zł

3 450 zł

*PŁATNOŚĆ Z GÓRY ZA CAŁY PROJEKT TO RABAT OD 1000 ZŁ W GÓRĘ!

535-124-500

CZŁONKOSTWO













"MAKE-UP BY SIJAA"
SZKOLENIE

Nazywam się Sylwia Walas i jestem Instruktorem
Makijażu. Makijaż to moja wielka pasja. W pracy

stawiam na profesjonalizm, najwyżej jakości kosmetyki,
higienę pracy, a przede wszystkim na bardzo dobry

kontakt z moimi kursantkami i klientkami. Na swoim
koncie mam setki przeprowadzonych szkoleń oraz

zadowolonych kursantek. Jeśli chciałabyś poznać sekrety
perfekcyjnego makijażu, nauczyć malować samą siebie,
bądź spełniać się w zawodzie makijażystki - przyjdź do

mnie, a z pewnością rozwiniesz swoje skrzydła!

SYLWIA WALAS

Każde szkolenie z oferty obejmuje część teorytyczną i praktyczną. Podczas pierwszej części
szkolenia dowiesz się jak dbać o higienę w pracy makijażystki, jak powinna wyglądać

profesjonalna obsługa klienta, na jakich kosmetykach i akcesoriach pracować, a także jak
powinna wyglądać pielęgnacja i demakijaż. Część praktyczna obejmuje pracę na modelce, gdzie

poznasz tajniki pracy makijażystki w praktyce, nauczysz się wykonywać perfekcyjny i
profesjonalny makijaż dopracowany w najmniejszym calu,  a także dowiesz się jak fotografować

swoją pracę.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

DLA KOGO?

Dla osób, które chcą nauczyć się wykonywać profesjonalny makijaż i marzą o pracy w
zawodzie makijażystki, a także dla osób, które pragną nauczyć się upiększać samą siebie!

SZKOLENIOWIEC MAKIJAŻU 



Szkolenie 5-dniowe zapewni Ci wiedzę od postaw, dzięki której dobrze przygotujesz się do
pracy makijażystki. 

 

 JEDNODNIOWE

ZAPISZ SIĘ _sijaa_

DO WYBORU JEDEN RODZAJ MAKIJAŻU - dzienny, wieczorowy, ślubny, kreska
(makijaż francuski), kolorowy, glow, makijaż w matach, makijaż kobiety dojrzałej.

730-244-300

DWUDNIOWE "MAKE-UP BASIC"
DO WYBORU DWA RODZAJE MAKIJAŻU - dzienny, wieczorowy, ślubny, kreska

(makijaż francuski), kolorowy, glow, makijaż w matach, makijaż kobiety dojrzałej.

 5-DNIOWE "MAKE-UP OD A DO Z"

PODCZAS SZKOLENIA OMAWIAMY 5 RODZAI MAKIJAŻU:
 w matach

wieczorowy
ślubny
kolorowy
kobiety dojrzałej

 1 DZIEŃ
 2 DNI
 3 DNI
 4 DNI
 5 DNI

1 100 ZŁ
2 000 ZŁ
2 900 ZŁ
3 800 ZŁ 
4 800 ZŁ 

CENA:      4 800 zł 

CENA:      2 000 zł 

CENA:      1 100 zł 







"BROWS POWER"
SZKOLENIE Z ZAKRESU MAKIJAŻU PERMAMENTNEGO BRWI

Nazywam się Natalia Korbacz. Jestem linergistką i trenerem
makijażu permanentnego. PMU to mój sposób na życie i

największa życiowa pasja. W 2020 roku zdobyłam II miejsce
w kategorii Linergistka Roku w województwie

Świętokrzystkim. Wyznaję zasadę "nie ilość, a jakość". .
Przeszkoliłam już wiele kursantek, które prężnie działają w
branży i zawsze mogą liczyć na moją pomoc i doradztwo.

Jeśli chciałabyś rozpocząć swoją przygodę z PMU i zależy Ci
na instruktorze, który otoczy Cię wsparciem również po

zakończeniu szkolenia to zapraszam do siebie. Zarażę Cię
miłością do makijażu permanentnego!

NATALIA KORBACZ

Dla osób działających w branży beauty, pragnących poszerzyć ofertę swoich usług i chcących
zarabiać więcej dzięki wprowadzeniu usługi premium, jaką jest makijaż permanentny. Szkolenie

będzie odpowiednie również dla osób z innych branży, które chcą zmienić swoje życie i nauczyć się
trwałego upiększania kobiet.

DLA KOGO?

3-dniowe szkolenie prowadzone jest w trybie indywidualnym, co pozwala skupić się w
100% na jednej kursantce. Dzięki temu mogę zwrócić uwagę na aspekty, które trzeba

dokładniej przepracować podczas szkolenia.

INSTRUKTOR PMU 



Szkolenie składa się z dwóch części: teorytycznej i praktycznej. Podczas części
teorytycznej dokładnie omawiam budowę skóry oraz odpowiednią głębokość wykonania

makijażu permanentnego. Dowiesz się również jakie są rodzaje pigmentów, urządzeń oraz
znieczuleń. Wyczerpująco omówione zostaną też wskazania, przeciwwskazania oraz

zalecenia przed i pozabiegowe. Opowiem Ci także o kolorymetrii, co pozwoli Ci na dobór
idealnego pigmentu do urody klientki oraz wykonanie idealnego coveru. Otrzymasz ode

mnie listę wszystkich rzeczy, potrzebnych do wykonania makijażu permanentnego.
Podczas części praktycznej nauczysz się jak wykonać rysunek wstępny, który

zagwarantuje idealny kształt brwi. Nauczysz się również pracy maszynką na sztucznych
skórkach, również takiej 3D, która imituje pracę dla prawdziwej klientce. Podczas
szkolenia wykonuję pigmentację na modelce pokazowej, co pomoże Ci zobrazować

prawidłowo wykonany zabieg makijażu permanentnego. Kursantka podczas szkolenia
wykonuje brwi permanentne aż trzem modelkom, co pozwala mi na dokładną eliminację

błędów podczas zabiegu wykonywanego przez Ciebie. Nauczysz się jak wykonywać
perfekcyjny makijaż permanentny, którym będziesz uszczęśliwiać swoje klientki. Pokażę

Ci również w jaki sposób wykonywać zdjęcia swojej pracy, by pigmentacja wyglądała jak
najbardziej korzystnie i przyciągała klientki.

naciaczegZAPISZ SIĘ

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

"BROWS POWER"
SZKOLENIE Z ZAKRESU MAKIJAŻU PERMAMENTNEGO BRWI

535-124-500

CENA:      7 000 ZŁ







"MAGIC BROWS"
HENNA PUDROWA Z GEOMETRIĄ I ARCHITEKTURĄ BRWI

Nazywam się Roksana Piotrowska. Jestem stylistką oraz 
 szkoleniowcem z zakresu stylizacji brwi! Nauczę Cię jak
stworzyć perfekcyjny kształt brwi i wykonać precyzyjną

koloryzację oraz podpowiem jak pracować z klientem!
Szczególną uwagę zwracam na tworzenie prawidłowego
kształtu brwi oraz na precyzyjną i świadomą pracę. W

relacjach z kursantkami kluczowe jest dla mnie wsparcie i
zaangażowanie. Moje motto brzmi: "Działanie jest kluczem do

sukcesu." Wierzę, że moje szkolenie zmotywuje Cię do
działania i pchnie w kierunku realizacji marzeń!

ROKSANA PIOTROWSKA
 

Szkolenie obejmuje część teorytyczną i praktyczną. Dowiesz się jakie są rodzaje skóry i jak z nimi
pracować. Omówimy budowę włosa i jego skład, fazy wzrostu włosa, czym jest henna pudrowa,

jak ją aplikować, a także jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegu.  Poznasz zasady
geometrii i architektury brwi oraz zasady prawidłowej regulacji. Przeanalizujemy czynniki

wpływające na trwałość zabiegu. Omówimy również specyfikę pracy stylistki brwi, zasady BHP,
a także obsługę klientka. Ponadto podpowiem jak pozyskać swoje pierwsze klientki oraz zdradzę

swój sposób na idealną fotografię i obróbkę zdjęć na social media!

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

DLA KOGO?

Dla osób początkujących, które pragną rozpocząć swoją przygodę ze stylizacją brwi. Dla
osób pracujących w branży beauty, wykonujących inne usługi i planujących poszerzyć

ofertę o profesjonalną usługę koloryzacji brwi henną pudrową. 

CENA:      1 600 ZŁ

INSTRUKTOR STYLIZACJI BRWI 



roksanapiotrowskabrows

"TOTAL MAGIC BROWS"
HENNA PUDROWA Z GEOMETRIĄ I ARCHITEKTURĄ BRWI

ORAZ LAMINACJA BRWI I KOLORYZACJA FARBKĄ

ZAPISZ SIĘ 730-723-426

"MAGIC BROWS PLUS"
LAMINACJA BRWI I KOLORYZACJA FARBKĄ

DLA KOGO?
Dla osób początkujących, które pragną rozpocząć swoją przygodę ze stylizacją brwi. Dla osób

pracujących w branży beauty, wykonujących inne usługi i planujących poszerzyć ofertę o
profesjonalną usługę długotrwałej stylizacji brwi.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Szkolenie obejmuje część teorytyczną i praktyczną. Dowiesz się jakie są rodzaje skóry i jak z nimi
pracować. Omówimy budowę włosa i jego skład, fazy wzrostu włosa, czym jest farbka, jak ją
aplikować. Poznasz tajniki długotrwałej stylizacji brwi , a także jakie są przeciwwskazania do

wykonania zabiegu. Przeanalizujemy czynniki wpływające na trwałość zabiegu. Omówimy
również specyfikę pracy stylistki brwi, zasady BHP, a także obsługę klientka. Ponadto

podpowiem jak pozyskać swoje pierwsze klientki oraz zdradzę swój sposób na idealną fotografię i
obróbkę zdjęć na social media!

DLA KOGO?
Dla osób początkujących, które pragną rozpocząć swoją przygodę ze stylizacją brwi. Dla osób

pracujących w branży beauty, wykonujących inne usługi i planujących poszerzyć ofertę o
profesjonalne usługi stylizacji brwi.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
Program obejmuje zakres szkolenia "MAGIC BROWS" oraz szkolenia "MAGIC BROWS

PLUS". Na szkoleniu zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat stylizacji brwi, która będzie
Ci niezbędna do rozpoczęcia kariery w zawodzie stylistki brwi. 

 SZKOLENIE "MAGIC BROWS"
SZKOLENIE "MAGIC BROWS PLUS"
SZKOLENIE "TOTAL MAGIC BROWS" (2 dni)

1600 zł
1600 zł
2500 zł

CENA:      2 500 ZŁ

CENA:      1 600 ZŁ







KONTAKT olamilcarzbeautymaker 796-835-206

"CLASSIC"
SZKOLENIE PODSTAWOWE 1:1

Nazywam się Ola Milcarz, jestem stylistką rzęs od 6 lat. 
W pracy wyróżnia mnie indywidualne podejście dostosowane
do potrzeb kursantek. Dbam o każdy szczegół, aby atmosfera

na szkoleniach była niepowtarzalna. Kładę szczególny nacisk na
tworzenie samodzielnych stylizacji i eliminowanie

najczęstszych błędów. Marzysz o zmianach w swoim życiu?
Chcesz być niezależna i spełniać się w roli stylistki rzęs?

Nauczę Cię krok po kroku jak stworzyć perfekcyjną i trwałą
stylizację oraz doradzę  jakich produktów użyć. Jesteś gotowa

na zmianę? Z wielką przyjemnością poprowadzę Cię przez
pierwszy etap Twojego lepszego życia.

 

ALEKSANDRA MILCARZ

2-dniowy program szkolenia oparty  na doświadczeniach w codziennej pracy z klientkami.
Kompendium wiedzy z zakresu analizy oczu, bezpieczeństwa i higieny oraz kultury osobistej w

pracy.Pierwszy dzień szkoleniowy to wiedza teoretyczna z zakresu podstaw stylizacji (anatomia
rzęs, klej bez tajemnic, czynniki wpływające na komfort zabiegu i trwałość aplikacji,

przeciwskazania, modelowanie, mapping, zalecenia pozabiegowe), a także przedstawienie faktów i
mitów w stylizacji rzęs oraz zbiór najważniejszych zagadnień związanych z pracą stylisty. Szkolenie

umożliwi Ci także zdobycie wiedzy praktycznej poprzez pracę na pomocach płaskich oraz główce
treningowej. Końcowym etapem będzie stworzenie samodzielnej stylizacji na modelce. 

 
 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone dla osób początkujących! 1:1 to fundament stylizacji rzęs.
Ogromna dawka wiedzy i techniki będzie miała wpływ na Twoją dalszą karierę Stylistki. 

CENA:      1 500 ZŁ

INSTRUKTOR STYLIZACJI RZĘS



olamilcarzbeautymaker

2-5d

ZAPISZ SIĘ 796-835-206

SZKOLENIE  ŚREDNIO ZAAWANSOWANE

DLA KOGO?

Szkolenie dla stylistek, które ukończyły szkolenie ze stylizacji rzęs 1:1. Jeśli chcesz
rozszerzyć swoje  usługi i doszkolić się z techniki, a także poszerzyć wiedzę teoretyczną o
kolejny level to szkolenie jest dla Ciebie! Wiedza zdobyta podczas kursu jest niezbędna w

rozwoju początkującej stylistki, ponieważ średnie objętości 
są wybierane przez klientki najczęściej!

 
 CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Szkolenie przygotuje Cię do rozszerzenia usługi o lekkie objętości od 2-5 d. Obejmuje część
teoretyczną, pracę na pomocach płaskich oraz samodzielną pracę na modelce. Na szkoleniu dowiesz

się jaką objętość wybrać, jak stworzyć idealną kępkę, dlaczego kępka się składa, a także jak
mieszać skręty i robić przejścia. Nie zabraknie również informacji na temat modelowania,

mappingu, kierunkowości, kleju bez tajemnic, elementów stylizacji rzęs, step by step i dezynfekcji!
 
 

 1:1 (GRUPOWE)
1:1 (INDYWIDUALNE)

2-5D (INDYWIDUALNE)
2-5D (GRUPOWE)

1 500 zł
1 750 zł
1 600 zł
1 900 zł

CENA:    1 600 zł





MAKE-UP

STYLIZACJA RZĘS 



MAKIJAŻ PERMANENTNY

STYLIZACJA BRWI 





"MANI BASIC"
HYBRYDA OD PODSTAW

NATALIA KURKIEWICZ

Nauczysz się przede wszystkim najważniejszych zasad zapewniających bezpieczeństwo zarówno
Tobie, jak i klientce. Poznasz aparat paznokciowy od podszewki, dzięki czemu zrozumiesz

poszczególne zastosowanie produktów. Dodatkowo nauczysz się pracować frezarką, co
przyspieszy Twoje tempo pracy. Na tym szkoleniu wykonujemy manicure hybrydowy od A do Z.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

DLA KOGO?

Jest to szkolenie stricte dla osób początkujących, które chcą rozpocząć swoją przygodę ze
stylizacją paznokci lub amatorsko działają, a chcą posiąść wiedzę profesjonalną i zamienić

hobby na pracę.

535-124-500

Nazywam się Natalia Kurkiewicz i jestem Niezależnym
Instruktorem Stylizacji Paznokci. Moja praca jest moją

największą pasją i uwielbiam dzielić się nią z innymi. Jestem
niesamowicie cierpliwym instruktorem, który w profesjonalny
sposób indywidualnie podchodzi do kursanta. Cenię w sobie
dokładność, estetykę i bezpieczeństwo, dlatego tak bardzo

podkreślam te wartości na swoich szkoleniach. Moje programy
stworzone są z niezwykłą starannością i dbałością o każdy
szczegół. Prowadzę szkolenia dla osób o każdym stopniu

zaawansowania. Przyjeżdżają do mnie kursantki z całej Polski i
nie tylko! Nauczę Cię tworzyć trwałe i estetyczne stylizacje.
Osobiście dopilnuję, abyś zrozumiała wszystko od A do Z.

CENA: 790 zł

TRENER STYLIZACJI PAZNOKCI 



Szkolenie dedykowane jest osobom, które już mają za sobą szkolenie podstawowe (Mani
Basic) i pragną podnieść swoje umiejętności na wyższy poziom, szczególnie w zakresie

opracowania skórek, czyli perfekcyjnego manicure.

"HYBRYDA DO PERFEKCJI"
MANICURE KOMBINOWANY

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Zaawansowanej techniki manicure frezarkowego i kombinowanego, co pozwoli zrozumieć
Ci różne rodzaje skóry, a w efekcie Twoje prace będą tak dopracowane, jakby były

niemalże wyciągnięte z Photoshopa. Dodatkowo na tym szkoleniu omawiamy szczegółowo
dobór odpowiednich produktów względem płytki i uczymy się logicznego myślenia w

stylizacji paznokci.

"GOTOWI DO STARTU"
PODSTAWY PRZEDŁUŻANIA ŻELEM

DLA KOGO?

Jest to szkolenie dla osób, które mają za sobą szkolenie podstawowe (Mani Basic) i pragną
nauczyć się bardziej zaawansowanej techniki stylizacji paznokci, jaką jest przedłużanie

systemem żelowym na szablonach.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Na tym szkoleniu największy nacisk kładziemy na zrozumienie form, ich odpowiednim
docięciu oraz podłożeniu, co pomoże nam tworzyć trwałe i estetyczne stylizacje. Dzięki
dużej ilości godzin poświęconych na praktykę, zrozumiesz jak przedłużać paznokcie, by

wyglądały naturalnie, smukło i były bezpieczne w użytkowaniu. Na szkoleniu nauczysz się
przedłużać paznokcie na kształt migdał oraz owal.

535-124-500

CENA: 790 zł

CENA: 1 500 zł



Jest to szkolenie dla osób, które ukończyły zarówno podstawę żelową oraz kurs z manicure
kombinowanego i dla osób średnio-zaawansowanych, które chcą podnieść swoje

kwalifikacje w dziedzinie przedłużania paznokci w kształcie kwadrat
 
 

"PIERWIASTEK DO KWADRATU"
DOSZKOLENIE KWADRAT

Na szkoleniu “pierwiastek do kwadratu” nauczę Cię jak tworzyć idealny, smukły kwadrat
z pięknym tunelem bez zaciskania i z zaciskaniem. Pokaże Ci sposób na dopasowanie

formy do każdego paznokcia oraz nauczę Cię jak poprawnie piłować ten kształt,
 aby go nie zniszczyć.

"PRINCESS NAILS"
DOSZKOLENIE MIGDAŁ

Jest to szkolenie dla osób średnio-zaawansowanych, które ukończyły szkolenie zarówno z
podstawy żelowej, jak i manicure hybrydowego oraz dla tych osób, które nie czują się

jeszcze najlepiej w kształcie migdał lub chciałyby podnieść swoje kwalifikacje.

Nauczę Cię poprawnego podłożenia formy pod kształt migdał i pokaże Ci sposób na to, 
aby te formy były proste. Dodatkowo nauczysz się jak zrobić smukły, długi migdał,

 który nie będzie jak krogulec, a jednocześnie będzie cienki i smukły. 
Bonusem doszkolenia jest nauka efektu “ Princess Nails”.

535-124-500

CENA: 790 zł

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

CENA: 790 zł



CENA: 790 zł

Jest to szkolenie dla osób, które ukończyły podstawę żelową oraz manicure hybrydowy i
dla tych, którzy chcieliby nauczyć się nowego kształtu, który w ostatnich czasach jest

hitem salonowym, czyli “Ballerina”.
 
 

"BALLERINA NAILS"
DOSZKOLENIE BALLERINA Z NAILBOUTIN

Poprawnej architektury kształtu “ ballerina”, podkładania formy i cienkiego szkieletu oraz
zdobienia typu nailboutin i poprawnego schematu piłowania. 

"MAGIC REFRESH"
ODNOWA Z KOREKTĄ

Dla osób, które ukończyły zarówno szkolenie z podstawy żelowej, jak i manicure
hybrydowego i dla tych, którzy chcieliby nauczyć się jak poprawnie korygować paznokcie

rosnące do dołu, aby przy uzupełnieniu wyglądały jak świeżo przedłużone

Na szkoleniu “Magic Refresh” nauczę Cię jak podnosić paznokcie opadające w dół podczas
zabiegu uzupełnienia, jak poprawnie frezować je od spodu, aby były tak samo tunelowe jak
te, które są świeżo przedłużone.Omówimy sobie największe mity i fakty z tego zakresu. Na

szkoleniu będziesz pracowała na modelce,  więc nauczysz się 
tego zabiegu w pracy stricte salonowej.

535-124-500

CENA: 790 zł

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?



Dla osób, które chciałyby nauczyć się techniki z minimalnym piłowaniem, która
przyspiesza tempo pracy szczególnie w zabiegu przedłużania.

 

"ŻEL BEZ PIŁOWANIA"
DOSZKOLENIE TECHNICZNE

Nauczysz się jak pracować żelem samopoziomującym w zabiegu przedłużania tak, aby
zminimalizować etap piłowania do minimum. Dzięki czemu zaoszczędzisz czas i przełoży

się to na rentowność Twojego salonu.

"PERFECT FRENCH"
FRENCH KONSTRUKCYJNY ŻELEM

Dla osób średnio-zaawansowanych, których marzeniem jest nauczyć się wykonywać
poprawny i perfekcyjny french konstrukcyjny techniką żelową. 

535-124-500

Nauczę Cię jak poprawnie zbudować cienki i wytrzymały szkielet, który będzie stelażem
dla Twojej konstrukcji. Nauczysz się jak zbudować idealne jajko tak, aby z minimalnym

opiłowaniem było gotowe do dalszego etapu. Pokaże Ci mój sposób na ozdobienie
końcówki frencha i nauczę Cię jak nakładać żel przezroczysty na nią tak, aby piłowania
było jak najmniej. Dzięki temu szkoleniu Twoje frenche konstrukcyjne będą nie tylko z

perfekcyjną linią uśmiechu, ale dodatkowo nabiorą fantazji. 

CENA: 790 zł

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

CENA: 790 zł

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?



Dla osób średnio-zaawansowanych, które chciałyby się nauczyć wykonywać french
konstrukcyjny metodą akrylożelową.

"AKRYLO- FRENCH"
FRENCH KONSTRUKCYJNY AKRYLOŻELEM

Nauczę Cię jak poprawnie zbudować cienki i wytrzymały szkielet, który będzie stelażem
dla Twojej konstrukcji. Nauczysz się jak zbudować idealne jajko tak, aby z minimalnym

opiłowaniem było gotowe do dalszego etapu. Pokaże Ci mój sposób na ozdobienie
końcówki frencha i nauczę Cię jak nakładać żel przezroczysty na nią tak, aby piłowania
było jak najmniej. Dzięki temu szkoleniu Twoje frenche konstrukcyjne będą nie tylko z
perfekcyjną linią uśmiechu, ale dodatkowo nabiorą fantazji. Jest to wykonanie techniką

akrylożelową.

"MAGICZNE DUAL FORMY"
DOSZKOLENIE TECHNICZNE

Szkolenie jest dla osób średnio-zaawansowanych, które chciałyby nauczyć się przedłużania
za pomocą dual form i akrylożelu jako dodatkową technikę do nauczenia się i wdrożenia w

swoim salonie.

Podczas szkolenia omówimy jak dokładnie dobierać rozmiar dual formy do naturalnego
paznokcia, jak rozkładać w środku produkt, jak prawidłowo dopasować formę już z

produktem do naturalnej płytki, jak wygładzić spód, aby był idealnie wyrównany oraz jak
opiłować powstały kształt. Jest to szkolenie jednodniowe, na którym pracujemy na

modelkach, tak abyś była później w stanie w salonie odtworzyć działania ze szkolenia. 

535-124-500

CENA: 790 zł

CENA: 790 zł

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

DLA KOGO?



CENA: 1 700 zł

Dla osób początkujących, które nie odbyły żadnego szkolenia z zakresu przedłużania
paznokci i chciałyby jednocześnie nauczyć się wykonywać to akrylożelem lub dla osób

średnio-zaawansowanych, które chciałyby dokładnie przetrenować technikę przedłużania
dual formami w dwóch różnych kształtach. 

"START! DUAL FORM"
PODSTAWY PRZEDŁUŻANIA DUAL FORMAMI

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
Na tym szkoleniu nauczę Cię wszystkich podstawowych pojęć związanych z przedłużaniem
paznokci, omówimy dokładnie narzędzia oraz produkty jakich używamy do tego zabiegu,

dopasowanie dual formy do naturalnego paznokcia, rozłożenie odpowiednio w niej
produktu, odpowiednie dopasowanie dual formy już z produktem oraz schemat piłowania i
wygładzenia spodu paznokcia. Jest to szkolenie dwudniowe, na obu dniach pracujemy na

modelkach, aby wdrażać się jak najbardziej w system pracy, wykonujemy dwa różne
kształty (jednego dnia- kwadrat, drugiego- migdał współczesny)

"MODERN ALMOND"
DOSZKOLENIE MIGDAŁ WSPÓŁCZESNY

DLA KOGO?

Dla osób średnio-zaawansowanych, które chciałaby poznać kształt migdał współczesny. 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Jest to szkolenie z zakresu dokładnego omówienia i wykonania współczesnej odsłony
kształtu migdał. Na szkoleniu pracujemy na sobie, uczymy się jak wykonać idealny

szkielet, jak dopasować formę, aby kształt był smukły i odpowiednio nadać jej
współczesnej formy, pokazujemy schemat piłowania oraz prace żelem. Bonusem na

szkoleniu jest nauka zdobień “bling bling”. 

535-124-500

CENA: 790 zł



535-124-500

"STILETTO"
DOSZKOLENIE SZTYLET MISTRZOWSKI

"MIX MEDIA"
NAIL ART

DLA KOGO?

Dla osób początkujących jak i średnio-zaawansowanych, które chciałyby nauczyć się
szybkich zdobień salonowych.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

W zależności od pory roku jaką mamy na szkoleniu nauczysz się topowych zdobień na
dany czas. Nauczysz się jak odpowiednio pracować pędzlami o różnej długości i grubości,

jak dobierać produkty do wykonywanych zdobień, oraz jak wykończyć stylizację, aby
zabezpieczyć odpowiednio te zdobienia przed starciem

CENA: 690 zł

CENA: 790 zł

Na szkoleniu omówimy dokładne podłożenie formy, charakterystykę kształtu sztylet oraz
omówimy największe błędy jakie można wykonać podczas tego kształtu, aby

wyeliminować je w późniejszej pracy pod mistrzostwa. Uczymy się poprawnej techniki
piłowania kształtu, aby go nie zniszczyć, żeby był idealnie smukły tak jak na sztylet

przystało. Na szkoleniu wykonujemy wykańczamy kształt w taki sposób, aby był gotowy
do wysłania pod mistrzostwa. 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Dla osób średnio-zaawansowanych i zaawansowanych, których marzeniem jest wykonać
kształt sztylet pod mistrzowstwa.

DLA KOGO?



_pazurybezcenzuryKONTAKT

Dla osób średnio-zaawansowanych, które ukończyły wszystkie szkolenia z zakresu
kształtów oraz metody żelowej i hybrydowej.

"MANI EXPRESS"
DOSZKOLENIE SZTYLET MISTRZOWSKI

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Jest to szkolenie, na którym nauczysz się jak zwiększyć swoje tempo pracy poprzez
ergonomię pracy, odpowiednie techniki piłowania, nakładania produktu 
orazwyeliminujesz błędy jakie popełniasz podczas wykonywania zabiegu.

881-733-774

CENA: 790 zł



"STILETTO 
 NAILS"

"TEMPO PRACY” 

DLA STYLISTKI PAZNOKCI
@_pazurybezcenzury

"MODERN 
 ALMOUND"

"PERFECT FRENCH"
"ACRYLO-FRENCH"

"MAGICZNE DUAL FORMY” 
"START! DUAL FORMY ” 

"ŻEL BEZ PIŁOWANIA” "MAGIC REFRESH” 
”PRINCESS NAILS” ”BALLERINA NAILS” 

"MIX NAIL ART”
"PIERWIASTEK DO KWADRATU” 

"PODSTAWA ŻELOWA” 

"HYBRYDA DO PERFEKCJI” 

"MANI BASIC” 













"NAJLEPSZE MANI W MIEŚCIE"
MANICURE HYBRYDOWY

ILONA BOGACKA

Omówimy różnice między dezynfekcją i sterylizacją narzędzi. Poznasz budowę płytki paznokcia
oraz jej choroby. Podczas szkolenia nauczysz się idealnie opracowywać skórki oraz przygotować

prawidłowo płytkę do stylizacji. Dowiesz się jak dopasować produkt do naturalnej płytki
paznokcia. Poznasz zasadę i technikę nadbudowy paznokci bazami hybrydowymi oraz tajniki

idealnej aplikacji koloru i topu zgodnie z linią światła.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

DLA KOGO?

Szkolenie idealne na początek przygody ze stylizacją paznokci.

Cześć! Nazywam się Ilona Bogacka. Jestem współautorką
pierwszej i drugiej części książki Magia Stylizacji Paznokci. 

Moja przygoda ze stylizacją paznokci zaczęła się w 2016r i od
tamtej pory stawiam na ciągły rozwój i doskonalenie moich

umiejętności. Z ogromnym zaangażowaniem i pasją przekazuje
swoją wiedzę każdej kursantce. Od 2021r. przeszkoliłam już

ponad 300 osób. Na swoim koncie mam również zwycięstwa w
Mistrzostwach Briliant Cup w Las Vegas oraz Hollywood. Moje
stylizacje charakteryzuje duża precyzja i dbałość o najmniejszy

detal. Uwielbiam wykonywać perfekcyjne stylizacje french, 
a paznokcie w kształcie migdał to mój konik!

535-124-500

CENA: 790 zł

TRENER STYLIZACJI PAZNOKCI 



CENA: 1 500 zł

Program szkoleniowy przeznaczony dla stylistek, które chcą wykonywać idealny manicure
na najwyższym poziomie.

"KOMBINUJ DZIEWCZYNO"
MANICURE KOMBINOWANY W CZYSTEJ POSTACI

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Prawidłowego doboru techniki manicure do rodzaju skóry klientki. Poznasz sposób na
szybkie otwarcie „kieszonki”. Nauczysz się pracy jednym frezem i wykorzystania metod

ułożenia i kąta nachylenia oraz obrotów frezu względem naturalnej płytki paznokcia i
wałów okołopaznokciowych.

"GOTOWI DO STARTU"
PODSTAWA ŻELOWA

DLA KOGO?

Szkolenie będzie idealne dla osoby początkującej, która pragnie profesjonalnie wykonywać
stylizacje żelowe oraz dla stylistki, która od ostatnich kilku lat nie brała 

udziału w szkoleniach.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Omówimy różnice między dezynfekcją i sterylizacją narzędzi. Poznasz budowę płytki
paznokcia oraz jej choroby. Podczas kursu dowiesz się jak przedłużać paznokcie metodą
żelową, poznasz dwa najpopularniejsze kształty migdał oraz owal i nauczysz się podstaw
obsługi frezarki. Podczas dwóch intensywnych dni zapoznasz się z idealnym podłożeniem

szablonu do każdego rodzaju płytki paznokcia i poprawną budową paznokcia przedłużonego.
Poznasz schemat piłowania, który ułatwi i przyspieszy prace oraz poznasz tajniki idealniej

aplikacji koloru i topu zgodnie z linią światła.

535-124-500

CENA: 790 zł



Ten program szkoleniowy to doskonale uzupełnienie szkolenia podstawowego oraz doszkolenie
dla stylistki, która ma kłopot z wykonaniem tego kształtu mimo poprzednich szkoleń.

"PIERWIASTEK DO KWADRATU"
MANICURE KOMBINOWANY W CZYSTEJ POSTACI

"BALLERINA NAILS"

Dla stylistek paznokci, które chcą poznać dodatkowy kształt salonowy,
 uwielbiany przez klientki.

Nauczysz się czym różni się Ballerina od zwężonego kwadrata. 
W jaki sposób podkładać szablon i do jakich paznokci Ballerina będzie idealna.

 Nauczysz się schematu piłowania tego kształtu aby finalnie był smukły. 
Dodatkowo poznasz zdobienie Nailboutin, czyli jak wykonać kolorowy spód paznokcia.

535-124-500

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Poznasz różnice pomiędzy kwadratem w metodzie z wykorzystaniem zaciskarki i bez niej z
idealnie dopasowanym szablonem. Popracujesz nad idealna wielkością produktu do

wybudowano całego paznokcia. Wykorzystasz idealny schemat piłowania, dzięki któremu
kwadraty będą piękne i smukłe.

CENA: 790 zł

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

CENA: 790 zł



Dla osób po szkoleniu podstawowym oraz jako doszkolenie dla stylistek paznokci, które
chcą dopracować swój warsztat pracy.

"MAGIC REFRESH"
ODNOWA ŻELOWA Z KORYGOWANIEM PAZNOKCI

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Prawidłowej odnowy żelowej, po której paznokcie będą wyglądać prawie jak przedłużane.
Dowiesz się czemu korygowanie paznokci jest istotne dla bezpieczeństwa naturalnej płytki
paznokcia. Poznasz dwie techniki korygowania, dzięki czemu paznokcie opadające w dół

nie będą już problemem.

"WIELKIE BOOM!"

DLA KOGO?

Doszkolenie dedykowane jest osobom pragnącym wyeliminować swoje błędy podczas
wykonania stylizacji żelowej po szkoleniu podstawowym.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Prawidłowego dopasowania szablonu, dzięki któremu nie będziesz musiała używać zaciskarki.
Przedłużenia na szablonie na kształt migdał z poprawnym rozprowadzeniem produktu.

Nauczysz się poprawnego piłowania „schematem”. Poznasz zasady malowania frencha oraz
stworzenia idealnego przejścia w babyboomerze z wykorzystaniem efektu Princess.

BABYBOOMER I FRENCH NA MIGDALE

CENA: 790 zł

CENA: 790 zł



Dla każdej stylistki, która chce poznać podstawy Nail Art’u salonowego.

"MISZ MASZ"
ZDOBIENIA SALONOWE

Na szkoleniu ze zdobień poznasz techniki pracy pędzlem w wykonaniu cienkich i prostych
linii oraz prostych ornamentów. Nauczysz się technik wykonania perfekcyjnego ombre.

Zaczerpniesz inspiracje na szybkie zdobienia salonowe. Dowiesz się w jaki sposób
rozmienić prawidłowo kompozycje zdobienia na paznokciach.

"MAGIA SZABLONÓW"

CENA: 690 zł

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

CENA: 790 zł

Dopracujesz technikę prawidłowego podkładania szablonów w czterech kształtach
salonowych takich jak migdał, owal, kwadrat i Ballerina. Rozłożymy formy na czynniki

pierwsze, dzięki czemu z łatwością dopasujesz szablon do każdego rodzaju paznokcia. Poznasz
zależności kątów podłożenia szablonu w poszczególnych kształtach oraz rodzajach paznokci.

Dowiesz się jak docinać szablon tak aby później nie używać zaciskarki do uzyskania pięknego
tunelu.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Szkolenie dla stylistek, które odbyły już wszystkie szkolenia z zakresu kształtów salonowych.

DLA KOGO?



KONTAKT

Szkolenie techniczne przeznaczone jest dla stylistek paznokci, które ukończyły szkolenia
podstawowe i chcą poznać nową technikę pracy.

"EXPRESS SHAPE"
PRZEDŁUŻANIE METODĄ DUAL FORM

DLA KOGO?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
Dowiesz się czym są górne formy i jakie kształty dostępne są na rynku paznokciowym.
Pokaże Ci różnice między stara generacją i nową foremek. Nauczysz się prawidłowo

dobierać odpowiedni rozmiar formy do naturalnego paznokcia. Opanujesz prace
akrylożelem dzięki czemu rozłożenie produktu w foremce będzie łatwe i przyjemne. Ponad

to pokaże Ci jak dobierać ilość produktu do długości paznokcia tak aby jak najmniej
opracowywać jego spód.

"FANTASY FRENCH"

DLA KOGO?
Szkolenie techniczne dla osób średnio zaawansowanych stylistek, które ukończyły

wszystkie szkolenia z zakresu podstawowego i chcą poznać nową metodę na frencha
konstrukcyjnego.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Dowiesz się jak wyliczyć prawidłowe proporcje łożyska względem końcówki frencha.
Nauczysz się jak dobierać żel cover i jak prawidłowo go aplikować tak aby zbudować piękne
wąskie łożysko z odpowiednią wysokością ścianki. Nauczysz się schematu piłowania łożyska

tak aby linia uśmiechu frencha była idealna. Dodatkowo dowiesz się jakie ozdoby dobierać i w
jaki sposób możesz je zatopić w końcówce frencha.

illy.nails 535-124-500

CENA: 790 zł

CENA: 790 zł



"FANTASY
 FRENCH"

"MAGIA SZABLONÓW"

"WIELKIE BOOM"

"MISZ MASZ" (ZDOBIENIA)

"EXPRESS SHAPE"

"BALLERINA NAILS"

"MAGIC REFRESH"

"KOMBINUJ DZIEWCZYNO"

"NAJLEPSZE MANI W MIEŚCIE"

"GOTOWI DO STARTU" "PIERWIASTEK DO KWADRATU"

DLA STYLISTKI PAZNOKCI

"KSZTAŁTY 
AWANGARDOWE”

@illy.nails









SZKOLENIE
SOCIAL MEDIA

POZIOM 1 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ? 

JAK STWORZYĆ SPÓJNE I PROFESJONALNE KONTO NA INSTAGRAMIE
JAK NAPISAĆ IDEALNE BIO
JAKIE ZDJĘCIA WYBRAĆ DO AVATARA, BY ŚWIADCZYŁO

JAK STWORZYĆ I SKATEGORYZOWAĆ RELACJE WYRÓŻNIONE
JAKIE PUNKTY POWINIEN ZAWIERAĆ POST „IDEALNY”
JAK UŁOŻYĆ I ZAPLANOWAĆ SPÓJNY I ATRAKCYJNY FEED DLA ODBIORCÓW
JAK KORZYSTAĆ Z NARZĘDZI DO PLANOWANIA POSTÓW
SKĄD BRAĆ POMYSŁY NA POSTY DLA SWOJEJ BRANŻY
JAK PROWADZIĆ I JAK NIE PROWADZIĆ KONTA NA INSTAGRAMIE 
W JAKI SPOSÓB ZAANGAŻOWAĆ ODBIORCÓW DO REAKCJI NA NASZE TREŚCI
JAK BUDOWAĆ KOMUNIKACJĘ Z FOLLOWERSAMI
BONUS! JAK OBSŁUGIWAĆ PROGRAM CANVA

 O TWOIM PROFESJONALIŹMIE

CANVA 
+ 

PRZYGOTOWANIE 
PROFILU 

ROLKI
+

CUPCUT

STRATEGIA ROLEK
+

MARKETING 

POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 



INDYWIDUALNE: 2460 zł

CO MAMY W PLANACH? 

POZIOM 2 

SZCZEGÓŁOWY AUDYT PROFILU I PRZEGLĄD STATYSTYK
CHECKLISTA DZIAŁAŃ, KTÓRE MUSISZ PODJĄĆ, ŻEBY POPRAWIĆ PROFIL
SZCZEGÓŁOWY AUDYT PROFILU I PRZEGLĄD STATYSTYK
CHCECKLISTA DZIAŁAŃ, KTÓRE MUSISZ PODJĄĆ, ABY POPRAWIĆ PROFIL
ROZŁOŻENIE PUBLIKOWANYCH TREŚCI NA CZYNNIKI PIERWSZE
DOPRACOWANIE TREŚCI MÓWIONYCH (CO I JAK MÓWIĆ DO KAMERY)
PODRASOWANIE WYGLĄDU STORIES (CZCIONKI, OPCJE, FILTRY)
PLANOWANIE TREŚCI I OPTYMALIZACJA FEEDU
WZBOGACENIE PROFILU O TREŚCI TYPU REELS
PRZEPIS NA IDEALNĄ ROLKĘ
PRZYKŁADY TREŚCI ANGAŻUJĄCYCH
SPIS NARZĘDZI POMOCNYCH W TWORZENIU
BONUS! PODSTAWY OBSŁUGI APLIKACJI CUPCAT

  

POZIOM 3 

CO MAMY W PLANACH? 

SZCZEGÓŁOWY AUDYT PROFILU + WSKAZÓWKI DO POPRAWY TREŚCI
CHCECKLISTA ANGAŻUJĄCYCH TREŚCI
SPRECYZOWANIE PERSONY
CZYM JEST MARKETING I JAK ZASTOSOWAĆ GO W SOCIAL MEDIACH
TRICKI MARKETINGOWE, DZIĘKI KTÓRYM WZROŚNIE TWOJA SPRZEDAŻ
JAK ZAMIENIĆ OBSERWUJĄCYCH W POTENCJALNYCH KLIENTÓW
ZASADA PARETO 
JAK CZĘSTO POWINIENEŚ/AŚ PUBLIKOWAĆ
JAK DZIAŁAJĄ ALGORYTMY
JAK ZATRZYMAĆ UWAGĘ ODBIORCY
OMÓWIENIE SPRZEDAŻOWEGO CTA
JAK OPRACOWAĆ ODPOWIEDNIĄ STRATEGIĘ NA ROLKI
CZY KAŻDY POST MUSI SPRZEDAWAĆ?
DLACZEGO WARTO ANALIZOWAĆ KONKURENCJĘ
JAK SIĘ WYRÓŻNIĆ
BONUS! WDROŻENIE ADS

MARCELA NATALIA

 SZKOLENIE SOCIAL MEDIA: 850 zł



SZKOLENIE "MAGIC BROWS"

„WIELKIE BOOM”

2 460 zł  

„MAGIA SZABLONÓW” 

„BALLERINA NAILS” 

„EXPRESS SHAPE” 

790 zł 

„FANTASY FRENCH” 

STYLIZACJA PAZNOKCI
Ilona Bogacka

„KOMBINUJ DZIEWCZYNO” 

„GOTOWI DO STARTU”

„MISZ MASZ” 

„PIERWIASTEK DO KWADRATU” 

1 500 zł

790 zł  

690 zł 

 SZKOLENIE INDYWIDUALNE - 4 H

790 zł  

 INDYWIDUALNE (1 DZIEŃ)
1 700 zł

„MANI BASIC"

790 zł
„HYBRYDA DO PERFEKCJI"
„PIERWIASTEK DO KWADRATU"

„PRINCESS NAILS"

„PERFECT FRENCH"

„MAGIC REFRESH"
„ŻEL BEZ PIŁOWANIA"

„MANI EXPRESS"

„STILETTO"

„MIX MEDIA"

„MAGIC REFRESH” 
790 zł  
790 zł  
790 zł  
790 zł  
790 zł  

1 500 zł

„BALLERINA NAILS"

„AKRYLO-FRENCH"
„MAGICZNE DUAL FORMY"

790 zł  „MODERN ALMOND"

1 500 zł
 INDYWIDUALNE (1 DZIEŃ) 1 300 zł
„START! DUAL FORM"

 MAGIC EDU BASIC (9 MIESIĘCY) 

CENNIK SZKOLEŃ

BIZNES
1 845 zł / msc

MAGICAL STYLISTS (9 MIESIĘCY) 1 599 zł / msc
MAGIC EDU PRO (6 MIESIĘCY) 1 845 zł / msc

5- MIESIĘCZNE WYZWANIE ONLINE 690 zł / msc 

„NAJLEPSZE MANI W MIEŚCIE” 790 zł 

Natalia Kurkiewicz

„GOTOWI DO STARTU"

790 zł

MAKE UP

790 zł
790 zł

790 zł
790 zł

790 zł
790 zł

690 zł

1 DZIEŃ 1 100 zł
2 DNI 2 000 zł
3 DNI 2 900 zł
4 DNI 3 800 zł
5 DNI 4 800 zł

MAKIJAŻ PERMANENTNY
„BROWS POWER” (3 DNI) 7 000 zł

„MAGIC BROWS"
„MAGIC BROWS PLUS"
„TOTAL MAGIC BROWS" (2 DNI)

1 600 zł
1 600 zł

2 500 zł

STYLIZACJA RZĘS
"CLASSIC" 1:1 (GRUPOWE) 1 500 zł 

2D-5D (GRUPOWE) 1 600 zł 
"CLASSIC" 1:1 (INDYWIDUALNE) 1 750 zł 

2D-5D (INDYWIDUALNE) 1 900 zł 

STYLIZACJA BRWI

790 zł  
790 zł  
790 zł  

790 zł  

Podane ceny  to kwoty brutto i obowiązują od stycznia 2023 do odwołania. Aktualną ofertę znajdziesz na na stronie www.studiomarcela.pl



SZKOLENIE "MAGIC BROWS"

Jesteśmy przekonane, że szkolenia z naszej oferty zadowolą
nawet najbardziej wymagającą kursantkę! Stawiamy na

profesjonalizm i dokładność, dlatego też w naszym studio
otrzymasz najlepszą dawkę wiedzy w miłej i przyjaznej
atmosferze sprzyjającej nauce. Marcela Studio stale się

rozwija i poszerza swoją ofertę o nowe programy, 
zatem jeśli jeszcze nie odwiedziłaś naszego magicznego

Centrum Szkoleniowego, to z całym teamem 
serdecznie Cię zapraszamy! 

Instruktorki Marcela Studio 

Prowadzimy szkolenia z dofinansowań.  
Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowej.




