
PLATINIUM
COLOR
SZKOLENIE Z KOLORYZACJI
POZIOM ZAAWANSOWANY
1 DZIEŃ

OFERTA SZKOLENIA

TRENING I  KONSEKWENCJA CZYNIĄ MISTRZÓW



OPIS SZKOLENIA
PLATINIUM COLOR                     / 1  DZIEŃ/

Szkolenie to kolejny poziom wiedzy,
który wprowadza w realia
praktycznej części koloryzacji  przy
wykorzystaniu kontrastowych
działań,  paneli ,  rozjaśniania czy
dekoloryzacji .  To etap realizowania
zamierzeń, które pozostawały
wcześniej  w sferze fantazji  pod
okiem doświadczonego instruktora.



CEL SZKOLENIA
PLATINIUM COLOR                        / 1  DZIEŃ/

PORUSZANE ZAGADNIENIA

zaawansowane TECHNIKI
ROZJAŚNIANIA PANELOWEGO
a) koloryzacje pastelowa
b) rozjaśnianie globalne
c) tonowanie w odcieniach chłodnych
blondów
d) zaawansowane techniki
dekoloryzacji
e)  awangardowe koloryzacje
wykonywanie pojaśnień na włosach
naturalnych i  farbowanych
wykorzystując odpowiednie etapy
dekoloryzacji  oraz odpowiedniej
techniki  (wolnej ręki ,  brazyli jska,
AirTouch)

UMIEJĘTNOŚCI

fryzjer pozna tajniki  rozjaśniania
panelowego i  będzie potrafi ł  dobrać
idealny produkt do odpowiedniej  z
nich
potrafi  pracować z włosami,  które
wymagają repigmentacji ,  dowie się,
jakich produktów używać, aby kolor był
trwały i  nie pojawiały się niepożądane
odcienie
jest w stanie przeprowadzić w sposób
prawidłowy proces dekoloryzacji
wykonuje pojaśnienia na włosach
naturalnych czy farbowanych
pozna podstawowe etapy procesu
dekoloryzacji



PLATINIUM COLOR                      / 1  DZIEŃ/

EFEKTY KSZTAŁCENIA

fryzjer ma ogólną i  szczegółową
wiedzę z zakresu koloryzacji
dostosowaną do poziomu kształcenia
i  jest ją w stanie zastosować
wie,  w jaki  sposób wykazać
przydatność technik w codziennej
pracy
jest w stanie zrealizować fryzury
według wskazówek udzielonych przez
instruktorów
otrzymuje narzędzia ułatwiające
codzienną pracę w salonie



HARMONOGRAM SZKOLENIA
PLATINIUM COLOR                                                                             / 1  DZIEŃ/

DZIEŃ 1                                                                       /8H/

START SZKOLENIA ORAZ ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ
TEORETYCZNYCH – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

WYKONANIE KOLORYZACJI POKAZOWEJ PRZEZ
INSTRUKTORA 

PANEL DYSKUSYJNY – PYTANIA UCZESTNIKÓW AKADEMII 

PRZERWA

WYKONANIE INDYWIDUALNYCH KOLORYZACJI PRZEZ
UCZESTNIKÓW SZKOLENIA POD OKIEM INSTRUKTORA
AKADEMII MANIEWSKI 

OCENA PRACY WYKONANEJ PRZEZ KURSANTA, WSPÓLNE
PODSUMOWANIE SZKOLENIA ORAZ ROZDANIE
CERTYFIKATÓW. 

10 :00-13 :00

13 :00-13 :30

13 :30-17 :30

17 :30-18 :00



CENA
SZKOLENIA

INFORMACJE
ORGANIZACYJNE

PLATINIUM COLOR                      / 1  DZIEŃ/

TERMINY SZKOLEŃ
22.05.2023 /  Warszawa
Agnieszka Mendel

19.06.2023 /  Kraków
Kordian Mańkowski

4.09.2023 /  Warszawa
Agnieszka Mendel

16.10.2023 /  Kraków
Magdalena Krajewska

KONTAKT
www.akademia.maniewski .pl

akademia@maniewski .pl
533 433 703
Opiekun Akademii :  Magdalena Ziaja

1490 ZŁ

Cena szkolenia zawiera:  
modelki ,  niezbędne farby,
certyfikat,  ramkę na certyfikat,
lunch, poczęstunek, kawę
herbatę

Cena nie zawiera kosztów
dojazdu oraz zakwaterowania

NA SZKOLENIA PROSIMY 
O ZABRANIE WŁASNEGO
SPRZĘTU FRYZJERSKIEGO

pędzel
grzebień
szczotki do modelowania
suszarkę
klipsy
spryskiwacze

Aby uczestniczyć w szkoleniu
prosimy wpłatę zal iczki 50% kwoty 
7 dni od rezerwacji  na konto:

M Klub Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa 14 1240 1444 1111
0010 6932 7156

W tytule przelewu należy podać:
imię i  nazwisko kursanta,  temat 
oraz datę szkolenia.  



ZAPRASZAM DO KONTAKTU
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