


Szkoleniowiec : Teresa Korecka 

Trener, instruktor praktycznej nauki zawodu, linergistka z ponad 
dziesięcioletnim doświadczeniem, specjalistka w dziedzinie 
makijażu permanentnego i medycznej dermopigmentacji.
Założycielka Teresa Korecka PERMANENT MAKE-UP oraz 
właścicielka Studia Natural Teresa Korecka w Sokółce.
W trakcie swojej pracy stawia na pełne zaangażowanie, 
które świetnie przygotuje do zawodu linergistki. Wiedzą 
i doświadczeniem dzieli się z kursantkami w trakcie 
przeprowadzanych przez nią szkoleń.

Witam !
Szkolenia przeprowadzam w swoim Studio Natural w Sokółce. 

Szkolenie z każdej techniki pigmentacji jest szkoleniem trzy 
lub czterodniowym i składa się z modułu teoretycznego oraz 
trzyetapowych ćwiczeń praktycznych - pigmentacji na skórkach 
syntetycznych, wykonaniu procedury pigmentacyjnej w danej 
technice na modelce, a także na doszkoleniu.

Z własnego doświadczenia wiem, że po szkoleniu jest mnóstwo 
pytań, dlatego te szkolenia tak zorganizowałam, żeby osoba 
początkująca miała tę możliwość i po miesiącu spotykamy się 
na doszkoleniu. Będziesz miała okazję zobaczyć swoje pierwsze 
pigmentacje ( bo na doszkoleniu pracujesz na modelkach z 
pierwszego szkolenia). Bardzo dobrze jest kiedy mamy taką 
możliwość, gdyż możemy same ocenić postęp naszych umiejętności.

Rozpoczęcie zawodu linergisty to duży krok. Ze mną możesz mieć 
pewność, że wybierzesz właściwe szkolenie podstawowe, które 
rozwinie Twoje zdolności.

Szkolenia dla mnie są okazją do dzielenia się naszą pasją i wiedzą w 
tym zakresie.



CZAS TRWANIA 
I SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA

Szkolenie rozpoczyna się o godz. 8.30. Do godz. 12.00 omawi-
amy kwestie teoretyczne. Od godz. 12.00 do godz. 12.30 prze-
widziana jest przerwa lunchowa. Po tej przerwie czyli około godz. 
12.30 przystępujemy do prac na skórkach i pigmentowania mod-
elki. 
W zależności od wybranej techniki i obszaru pigmentacji szkolenie 
kończy się między godz. 18.00 a 21.00. Nie obowiązują tu ścisłe 
granice czasowe, ponieważ chcę abyś naprawdę osiągnęła 
satysfakcjonujący rezultat szkolenia. 

Po szkoleniu otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia, 
zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały szkoleniowe, pomoc po 
szkoleniu.

Na szkolenie zapewnieniam modelkę, można przyjechać z własną 
modelką, ale musisz mnie powiadomić o tym co najmniej 7 dni 
roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

W trakcie szkolenia zapewniam przyjazną atmosferę, modelki, 
barwniki, urządzenia, preparaty znieczulające, jednorazową 
odzież ochronną (rękawiczki, maseczki ochronne) oraz 
pozostałe materiały higieniczne.

Powinnaś zabrać ze sobą na szkolenie, wygodne obuwie, 
okulary/soczewki, w przypadku dłuższych paznokci, proszę o 
ich skrócenie – jest to niezbędne przy technikach naciągania, 
aparatów fotograficznych (telefonów).

W trakcie szkolenia do dyspozycji są napoje (woda, kawa,
herbata) oraz słodkie przekąski. Zapewniam również ciepły 
dwudaniowy posiłek w przerwie lunchowej. 



Termin szkolenia i jego tematyka ustalana jest w zależności od 
modułu. Po ustaleniu terminu szkolenia zobowiązana jesteś do 
wpłacenia zadatku w wysokości 30% ceny szkolenia, najpóźniej w 
ciągu 3 dni od chwili wyrażenia chęci uczestnictwa w szkoleniu. 
Zmiana wcześniej ustalonego terminu szkolenia jest możliwa w 
przypadku wystąpienia zdarzenia losowego (choroba, wypadek). 
Wówczas poproszę o informację, że zdarzenie takie miało miejsce 
i wspólnie zostanie ustalony nowy termin szkolenia.

TERMIN I CENA SZKOLENIA 

Cena szkolenia jest uzależniona od tego który moduł 
wybrałaś. Szkolnie trzydniowe to kwota 4500zł, szkolenie 
czterodniowe 6000zł. W cenę wliczone jest doszkolenie po 30 
dniach od pierwszego szkolenia. Wówczas wtedy otrzymujesz 
certyfikat i zaświadczenie. Szkolenie jest tylko i wyłącznie 
indywidualne, gdyż uważam ze dla osoby początkującej jest 
to najlepsza forma.

DLA KOGO SZKOLENIE?
 Kosmetyczki, kosmetolodzy, osoby początkujące.
To bardzo intensywne trzy lub czterodniowe warsztaty zawodowe 
przeznaczone dla osób które pragną nauczyć się nowego zawodu, 
nowych umiejętności. Nie jest wymagane żadne doświadczenie w 
dziedzinie makijażu permanentnego. ?



CEL TAKIEGO SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie przez Ciebie umiejętności 
zawodowych z zakresu Makijażu permanentnego w 
wybranej dziedzinie. 
Część teoretyczna ma na celu zapoznanie Cię z 
historią makijażu permanentnego, na co powinnaś 
zwrócić w szególności uwagę (ubezpieczenie, odpady 
medyczne, sterylizacja itd.) czyli BHP, zapoznam Cię 
z elementami marketingu. Poznasz takie tematy jak: 
podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce, 
znieczulenia, procedura zabiegu, analiza kolorystyczna, 
wiedza o kolorze, technika pomiaru - zagadnienia 
rysunku wstępnego – kształt, proporcje, przebieg linii 
wyprofilowanie, stosowanie zasad symetrii itd., technika 
pracy zagadnienia techniczne mikro pigmentacji – 
parametry urządzenia, dobór igły, techniki cieniowania, 
wypełnienia itp., niebezpieczeństwo oraz ryzyko 
zawodowe, oświadczenia- zgody na zabieg, błędy i 
powikłania w makijażu permanentnym. Dowiesz się 
o przeciwwskazaniach i wskazaniach do wykonania 
określonych zabiegów, jak rozmawiać z klientką ( na 
czym polega zabieg, jaka jest trwałość zabiegu i efekt 

finalny, działania niepożadane po zabiegu), a także radzenie z tzw „trudnym klientem”.
Część praktyczna ma na celu opanowanie przez Ciebie 
umiejętności wykonywania określonej pigmentacji. Praca 
na skórkach treningowych oraz na modelkach

INFORMACJE DODATKOWE:
Dane podstawowe instytucji organizującej kurs: 
PHU „ Active Natural ”Teresa Korecka 
ul. Joachima Lelewela2/1 16-100 Sokółka
Posiadanie przez realizatora szkolenia certyfikatów 
jakości oferowanych usług szkoleniowych, a w 
przypadku kursów - posiadanie dokumentu, na 
podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy 
kształcenia 
* Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
2.20/00030/2018 
* Zaświadczenie o ukończeniu kursu „pedagogiczny dla 
instruktorów praktycznej nauki zawodu”
 Nr 05/1/PIPNZ/2018
*Zaświadczenie o ukończeniu kursu BRODWAY BEAUTY 
w0080/BB/Warszawa/2018



Szkolenie i doszkolenie 
w jednym

SZKOLENIE TRZYDNIOWE
Pierwsze dwa dni składają się z modułu teoretycznego oraz dwuetapowych ćwiczeń 
praktycznych - pigmentacji na skórkach syntetycznych oraz wykonaniu procedury pigmentacji 
na modelkach.
Trzeci dzień to doszkolenie po 30 dniach od pierwszego spotkania abyś miała możliwość 
sprawdzić swoje pierwsze pigmentacje a także doszkolić się.

HARMONOGRAM SZKOLENIA
1. Dzień - obszerna teoria, ćwiczenia na skórkach i wykonanie jednej pigmentacji ust na 
modelce.
2. Dzień - wykonanie dwóch pigmentacji ust na modelce.
Po tych dwóch dniach jest konieczność wypigmentowania mat szkoleniowych, w celu 
ćwiczenia (5szt ust). 
3. Dzień - (po 30 dniach) wykonanie trzech pigmentacji ust z poprzednich dni szkolenia 
Przez całe szkolenie pigmentujesz, aż 6 razy.
KOSZT SZKOLENIA 4500ZŁ 

SZKOLENIE CZTERODNIOWE
Pierwsze trzy dni składają się z modułu teoretycznego oraz dwuetapowych ćwiczeń 
praktycznych - pigmentacji na skórkach syntetycznych oraz wykonaniu procedury pigmentacji 
na modelkach.
Czwarty dzień to doszkolenie po 30 dniach od pierwszego spotkania abyyś miała możliwość 
sprawdzić swoje pierwsze pigmentacje a także doszkolić się.

HARMONOGRAM SZKOLENIA
1. Dzień - obszerna teoria, ćwiczenia na skórkach i wykonanie jednej pigmentacji brwi na 
modelce.
2. Dzień - obszerna teoria, ćwiczenia na skórkach i wykonanie dwóch pigmentacji brwi na 
modelce.
3. Dzień - wykonanie dwóch pigmentacji brwi na modelce.
Po tych trzech dniach jest konieczność wypigmentowania mat szkoleniowych, w celu 
ćwiczenia (5szt metodą powder effect, 5szt metodą ombre, 5szt microblading). 
4. Dzień - (po 30 dniach) wykonanie pięciu pigmentacji brwi z poprzednich dni szkolenia 
Przez całe szkolenie pigmentujesz, aż 10 razy.
KOSZT SZKOLENIA 6000ZŁ 

Możliwość rat (Mediraty)
Możliwość ubiegania się o dotacje na szkolenie finansowane ze środków 

publicznych m.in. przez Urząd Pracy



MAKIJAŻ PERMANENTNY UST Natural Lips 
szkolenie 3 dniowe 

MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI METODĄ
OMBRE I POWDER EFFECT 

szkolenie 3 dniowe

 MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI METODĄ MICROBLADING 
szkolenie 3 dniowe

 MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI METODĄ OMBRE I POWDER EF-
FECT i MICROBLADING 

szkolenie 4 dniowe 

MAKIJAŻ PERMANENTNY OKA: KRESKA ZAGĘSZCZAJĄCA OKO, 
KRESKA DEKORACYJNA, EYELINER

szkolenie 3 dniowe 

MAKIJAŻ PERMANENTNY OKA: KRESKA ZAGĘSZCZAJĄCA OKO, 
KRESKA DEKORACYJNA, EYELINER, BUTTERFLY

szkolenie 4 dniowe

MODUŁY




