
SILVER
CUT&COLOR
SZKOLENIE ZE STRZYŻEŃ I
KOLORYZACJI 
POZIOM PODSTAWOWY         
2 DNI

OFERTA SZKOLENIA

TRENING I  KONSEKWENCJA CZYNIĄ MISTRZÓW



OPIS SZKOLENIA
SILVER CUT&COLOR                       /2 DNI/

Szkolenie Cut&Color SILVER to pakiet
startowy dla każdego fryzjera,  który
chce udoskonalić swój warsztat ze
strzyżeń i  koloryzacji .   Podstawą
pracy jest kontrola kształtu cięcia,
przypomnienie podstawowych zasady
koloryzacji  oraz utrzymania
prawidłowej postawy ciała – m.in.  na
tych zagadnieniach się
skoncentrujemy. Szkolenie w
klarowny sposób pokazuje,  jak
podejmować podstawowe decyzje
przed i  w trakcie strzyżenia.
Skoncentrujemy się na takich
zagadnieniach, jak obsługa kl ienta,
rozmowa z nim, odpowiedni dobór
fryzury.  Poświęcimy uwagę
technicznym aspektom tworzenia
kształtu ciecia,  podstawowym
podziałom, technice l ini i  cięcia,
podstawowa koloryzacji .  Kursanci
dowiedzą się więcej na temat
perfekcyjnego suszenia przy użyciu
płaskiej  i  półokrągłej  szczotki .
Szkolenie SILVER  to idealne
szkolenie dla osób zaczynających
przygodę z fryzjerstwem, jak również
tych, którzy wracają po latach
przerwy do zawodu.



CEL SZKOLENIA
SILVER CUT&COLOR                           /2 DNI/

PORUSZANE ZAGADNIENIA

rozmowa i  obsługa kl ienta
kości czaszki
korygowanie kształtu twarzy
tworzenie techniki  l ini i  cięcia
sekcje i  l inie
tworzenie podziału
kontrola Cięcia
podstawy koloryzacji-  koło kolorów i
jego rola w procesie koloryzacji ,
neutral izacja,  działanie oksydantu,
określanie temperatury koloru
specyfika koloru jednolitego –
techniki  nakładania,  określenie
poziomu naturalnego, dobór
odpowiedniego odcienia i  oksydantu
tonowanie – dobór odcienia i
oksydantu, odpowiedni czas
wykonywania zabiegu
wyrównywanie koloru – określenie
poziomów koloru na długości włosów,
właściwe nakładanie produktu,  dobór
odcienia i  oksydantu
przyciemnianie włosów – znaczenie
repigmentacji  i  zasady jej
wykonywania
farbowanie włosów siwych- czym są
siwe włosy i  skąd się biorą,  określenie
procentowości siwizny,  dobór
oksydantu i  odcienia,  prepigmentacja
jako sposób na pokrycie opornych
siwych włosów
słoneczny refleks – techniki
wykonywania
suszenie i  modelowanie włosów
styl izacja



SILVER CUT&COLOR                           /2 DNI/

UMIEJĘTNOŚCI

uczestnik samodzielnie i
profesjonalnie rozmawia z kl ientem
fryzjer potrafi  wybrać idealną fryzurę
dla kl ientki
świadomie tworzy podziały i  sekcje
pod pełną kontrolą tworzy l inie cięcia
i  jej  kształty
fryzjer świadomie dobiera farby i
utleniacze,  biorąc pod uwagę
strukturę włosa
łączy ze sobą różne odcienie w celu
osiągnięcia efektu kolorystycznego
rozróżnia poziomy kolorystyczne i
określ ić naturalny kolor włosów
klienta,
ujednolica kolor i  uzupełnić
brakujące pigmenty
poznaje techniki  nakładania kolorów
umie radzić sobie z opornymi siwymi
włosami
rozumie ideę pracy metodą refleksów
z wolnej ręki
idealnie wykorzystuje narzędzia do
suszenia i  styl izacji i .

EFEKTY KSZTAŁCENIA

ma ogólną i  szczegółową wiedzę na
temat koloryzacji ,
nabywa wiedzę,  którą może od razu
przełożyć na codzienną pracę,
przechodzi na wyższy poziom
fryzjerstwa, dzięki praktyce pod
okiem instruktorów,
otrzymuje narzędzia ułatwiające
pracę w salonie.

Uczestnik po szkoleniu:



HARMONOGRAM SZKOLENIA
SILVER CUT&COLOR                                                                               /2 DNI/

DZIEŃ 1                                                                       /8H/

START SZKOLENIA ORAZ ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH –
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
WYKONANIE STRZYŻENIA POKAZOWEGO PRZEZ INSTRUKTORA 
PANEL DYSKUSYJNY – PYTANIA UCZESTNIKÓW AKADEMII 

PRZERWA

WYKONANIE INDYWIDUALNYCH STRZYŻEŃ 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

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 

DZIEŃ 2                                                                     /8H/

10 :00-13 :00

13 :00-13 :30

13 :30-17 :30

17 :30-18 :00



CENA
SZKOLENIA

INFORMACJE
ORGANIZACYJNE

SILVER CUT&COLOR                            /2 DNI/

TERMINY SZKOLEŃ
28-29.05.2023 /  Warszawa
Agnieszka Mendel /  Dawid Piskorski

18-19.06.2023 /  Katowice
Magdalena Krajewska

2-3.07.2023 /  Kraków
Dominika Zawadzka /  Kordian Mańkowski

8-9.10.2023 /  Warszawa
Agnieszka Mendel /  Dawid Piskorski

2380 ZŁ

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

Cena nie zawiera kosztów
dojazdu oraz zakwaterowania

NA SZKOLENIA PROSIMY 
O ZABRANIE WŁASNEGO
SPRZĘTU FRYZJERSKIEGO

nożyczki
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
SILVER CUT&COLOR 

 
KONTAKT 

www.akademia.maniewski .pl
akademia@maniewski .pl

533 433 703
 

Opiekun Akademii :  
Magdalena Ziaja

 


