
TEMAT CZAS TRWANIA OPIS SZKOLENIA WYMAGANIA DLA MODELEK

ABC koloryzacji 1 dzień                            
(teoria + praktyka)

Struktura włosów. Pigmenty naturalne i syntetyczne oraz zasady ich interakcji. Koło 

kolorów. Klasyfikacja farb oraz podstawowe zasady pracy z farbami różnych typów. 

Sposoby prawidłowej aplikacji produktów.

Demonstracja na pasemkach włosowych lub na 

główce fryzjerskiej  

Praca z siwymi 

włosami 
1 dzień                            

(teoria + praktyka)

Rodzaje siwych włosów oraz sposoby koloryzacji w celu otrzymania odcieni 

ciemnych, średnich i jasnych.

Modelki z włosami siwymi o średniej lub krótkiej 

długości 

Bogactwo 

szatynowych odcieni 
1 dzień                            

(teoria + praktyka)

Koloryzacja włosów - odcienie szatynowe. Temperatura kolorów, stworzenie 

ciepłych, neutralnych i chłodnych odcieni brązowego koloru. Neutralizacja i 

wzmocnienie odcieni.   

Modelki z włosami  o średniej lub krótkiej długości 

w kolorze nie ciemniejszym niż 6 poziom (naturalne 

lub farbowane)

Wszystko o 

odcieniach rudych
1 dzień                            

(teoria + praktyka)

Koloryzacja włosów – odcienie miedziane. Neutralizacja i wzmocnienie odcieni. 

Stworzenie idealnych  kolorów od jasnego złotego do ciemnego czerwonego. 

Migracja odcieni wewnątrz koła kolorów.  

Modelki z włosami  o średniej lub krótkiej długości 

w kolorze nie ciemniejszym niż 6 poziom (naturalne 

lub farbowane)

Wszystko o 

tonerach 
1 dzień                            

(teoria + praktyka)

Sposoby używania tonerów. Neutralizacja niepożądanych odcieni oraz wzmocnienie 

docelowych odcieni. Stworzenie kreatywnych kolorów,  pastelowe tonowanie oraz 

inne sposoby użycia. 

Demonstracja na pasemkach włosowych lub na 

główce fryzjerskiej  

Wszystko o trwalej 

ondulacji
1 dzień                            

(teoria + praktyka)

Prezentacja płynów do trwalej ondulacji. Różne metody stworzenia kształtu: loki, fale 

oraz nadanie objętości. 

Modelki z włosami  o średniej lub krótkiej długości 

w dowolnym kolorze, ale wcześniej nie rozjaśnione.

Marmurkowe 

koloryzacje
1 dzień                            

(teoria + praktyka)

Stworzenie wielokolorowych harmonijnych i kontrastowych koloryzacji. Stworzenie 

schematów koloryzacji marmurkowej.

Modelki z włosami  o średniej lub krótkiej długości 

w kolorze nie ciemniejszym niż 6 poziom (naturalne 

lub farbowane, a najlepiej rozjaśniane.

Różne oblicza 

blondów
1 dzień                            

(teoria + praktyka)

Prawidłowa diagnostyka jako gwarancja rezultatu. Stworzenie naturalnego blondu, 

superblondu oraz kombinowanego blondu. Uniwersalne przepisy i rekomendacje dla 

podtrzymywania efektu między wizytami u fryzjera.  

Modelki z włosami  o średniej lub krótkiej długości 

w kolorze nie ciemniejszym niż 4 poziom (wyłącznie 

naturalne lub wcześniej rozjaśnione)

Dekoloryzacja 1 dzień                            
(teoria + praktyka)

Prawidłowa diagnostyka dla stworzenia szczegółowego scenariusza pracy i 

prawidłowego wyboru   produktów. Dlaczego robić test włosów i o czym on mówi. 

Różne sposoby wykonania dekoloryzacji. Prezentacja Color Peel oraz rozjaśniaczy 6 i 

9 tonów. Wybór utleniacza.

Modelki z włosami  o średniej lub krótkiej długości 

w dowolnym kolorze (wyłącznie farbowane)

Zaawansowane 

techniki koloryzacji
1 dzień                            
(praktyka)

Zwykły oraz odwrotny Air Touch, Ombre, Sombre, Balejaż, Szatusz, Strobing i inne

Modelki z włosami  o średniej lub krótkiej długości 

w kolorze nie ciemniejszym niż 5 poziom (wyłącznie 

naturalne)

Typowe problemy w 

pracy fryzjera
1 dzień                            

(teoria + praktyka)

Praca z etnicznymi włosami. Szczegółowa diagnostyka. Przygotowanie włosów do 

farbowania, wyrównanie tła. Praca z plamami i korekta nieskutecznej koloryzacji. 

Rekomendacje wyboru produktów do domowej pielęgnacji. 

Modelki  z włosami  o średniej lub krótkiej długości 

w kolorze niejednolitym (plamy farbowane oraz 

rozjaśnione)


