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AKADEMIA
Szkolenia w naszej akademii, zostały stworzone z myślą o fryzjerach, 
którzy w nadmiarze emocji i często silnym stresie, nie są w stanie 
skupić się i zapamiętać kilku tematów jednocześnie. Program zajęć 
został podzielony na 5 kroków o różnej tematyce, a ich poziom
trudności trudności zdecydowanie się od siebie różni. Celem każdego kroku 
szkoleniowego jest maksymalna koncentracja w obrębie jednego 
tematu i płynne przechodzenie do kolejnego podczas następnego 
szkolenia. Naszym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy
teoretycznej i praktycznej  lecz także zbudowanie nawyków, które 
usprawnią codzienną pracę. Szkolenia rozpoczynamy od poziomu 
podstawowego, który dedykujemy nie tylko młodym adeptom,
lecz taklecz także doświadczonym fryzjerom, którzy pragną usystematyzo-
wać swoją pracę. Często podczas wyboru kursów mamy wiele
wątpliwości i najczęstszymi pytaniami które zadajemy sobie są "czy 
ja sobie poradzę", "czy to nie będzie zbyt trudne", "czy program 
spełni moje oczekiwania"? 
 
Program 5 kroków rozwieje Wasze wątpliwości, a rozpoczęcie zajęć 
od poziomu pierwszego doda Wam pewności siebie i sprawi,
że poczujecie się "bezpiecznie". Wszystkie etapy nauki zostały
dokładnie opisane, więc każdy może dopasować szkolenie do
własnych potrzeb. Zajęcia odbywają się w małych grupach, dzięki 
czemu wszystkim poświęcimy odpowiednią ilość czasu i uwagi. 
PPo ukończeniu wszystkich kroków szkolenia uczestnicy przechodzą 
egzamin sprawdzający wiedzę i otrzymują dyplom ukończenia 
całego kursu w naszej akademii. W trakcie trwania zajęć, zarówno
cel jak i atmosfera, są dla nas równie istotne. 



KROK 1 - PODSTAWY
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają swoją drogę 
fryzjerską, a także dla zaawansowanych fryzjerów którzy chcą usprawnić 
i usystematyzować swoją pracę. 
Krok pierwszy jest zwykle najważniejszy i tak również jest w tym
pprzypadku. Wdrożenie żelaznych zasad koloryzacji usprawni codzienną 
pracę i sprawi, że przestaniemy błądzić i po omacku szukać rozwiązań. 
Praca kolorysty musi być świadoma wówczas przynosi pożądany efekt. 
Fryzjer bez znajomosci podstaw nie poradzi sobie w późniejszej bardziej 
zaawansowanej pracy, gdyż będzie dla niego niezrozumiała. 

Zagadnienia poruszane
na szkoleniu:
koło barw, kolory podstawowe i pochodne, prepigmentacja,
tonowanie/ neutralizacja działanie farby i oxydatów

*daty szkoleń 7.01, 25.03
*zajęcia odbywają się 
w grupach 6-13 osobowych 

cena: 790zł

Program obejmuje:
- 4 godziny teorii koloru
- 1 pokaz instruktażowy
- 4 godziny zajęć praktycznych,
 podczas których kursant
 wykona pracę na swojej modelce



KROK 2 - REFLEKSY
I ROZJAŚNIANIE

Tematem przewodnim będą refleksy i ich wpływ na efekt wizualny
fryzury. Program szkolenia skupia się głównie na pracy z barwą
i świadomym korzystaniu z jej mocy. Wielu fryzjerów nie zdaje sobie 
sprawy jak istotną rolę odgrywa kolor. Praca z nim jest szalenie ważna, 
a odpowiednie zestawienie barw pozwala na wydobycie objętości
ii korygowanie kształtu twarzy. Technika refleksu daje nieograniczone 
możliwości, pozwala na kreatywność, dzięki czemu każda forma staje 
się wyjątkowa i niepowtarzalna. 

Program obejmuje:
- 4 godziny teorii koloru
- 1 pokaz instruktażowy
- 4-5 godzin zajęć praktycznych, 
podczas których kursant wykona 
pracę na swojej modelce

Zagadnienia poruszane
na szkoleniu:
- podkłady rozjaśniające
- tonowanie/neutralizacja
- repigmentacja 
- rodzaje melaniny
- różnice rozjaśniania na folii i bez 
- bud- budowanie i zmniejszanie 
objętości za pomocą koloru

*daty szkoleń 21.01, 15.04
*zajęcia odbywają się w grupach 6-13 osobowych 

cena: 890zł



KROK 3 - DEKOLORYZACJA
Szkolenie jest przeznaczone dla osób średniozaawansowanych 
i zaawansowanych lub dla osób które ukończyły krok 1 w naszej akademii. 
Program dotyczy najbardziej problematycznej koloryzacji czyli 
dekoloryzacji :) Zmora nawet najbardziej doświadczonych fryzjerów. 
To szkolenie nauczy Cię planować, co jest kluczowe przy tak trudnej 
pracy. Często w nerwach i natłoku wrażeń podczas ściągania koloru
wwykonujemy masę czynności które są niepotrzebne i niosą za sobą
negatywne skutki. Bez wątpienia najważniejszym jest uszczerbek dla 
kondycji włosów i mniej ważnym choć też instotnym marnotrawstwo 
materiału. Charakter szkolenia pozwoli Ci usystematyzować pracę i
dokładnie zaplanować każdą czynność krok po kroku. Schemat
kkoloryzacji gra kluczową rolę. Dobór odpowiednich produktów rozjaśnia-
jących, oraz znaczenie i rodzaj oxydantów. Odpowiednia diagnoza oraz 
kontrola kondycji włosów. Nauka ujednolicenia barwy oraz neutralizacja
niepożądanych odcieni. Najtrudniejsze szkolenie w naszej akademii. 

Program obejmuje:
- 2 godziny teorii koloru
- pokaz instruktażowy 
- 6 godzin praktycznych, w których 
uczestnik wykonuje dekoloryzację 
swojej modelce 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:
poziomy kolorystyczne, podkłady rozjaśniające, repigmentacja 
usuwanie pigmentu, pigmenty zawarte w farbach planowanie i 
schemat pracy

*daty szkoleń 4.02, 8.04
*zajęcia odbywają się 
w grupach 6-13 osobowych

cena: 1990zł



*daty szkoleń 11.02, 22.04
*zajęcia odbywają się 
w grupach 6-13 osobowych

cena: 990zł

KROK 4 - SZAROŚCI
I ZIMNE BLONDY

Uwielbiane szkolenie przez fryzjerów. Program obejmuje elementy
dekoloryzacji oraz techniki refleksu, lecz przede wszystkim skupia się 
na tworzeniu barw i neutralizacji. Komponowanie szarych odcieni bez 
niepożądanych zielonych tonów. Zrozumienie czym jest podkład
rrozjaśniający i wykorzystanie podstaw koloryzacji przy neutralizacji 
barw. Nauka mieszania kolorów i tworzenia pigmentów. To szkolenie 
należy do grupy zaawansowanych. Jest trudne i wymaga od uczestni-
ków skupienia i pełnego zaangażowania. 

- 3 godziny zajęć teoretycznych 
- 5 godzin zajęć praktycznych, 
podczas których uczestnik 
wykonuje koloryzację zgodną 
z tematem na swojej modelce 

Program obejmuje:

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:
produkty rozjaśniające i oxydanty, podkłady rozjaśniające
mieszanie pigmentów, repigmentacja, tonowanie/ neutralizacja 
pielęgnacja kolorem/ pigmenty 



KROK 5 - NOWOCZESNE
TECHNIKI KOLORYZACJI

Pierwsze szkolenie, które nie zawiera teorii i skupia się jedynie na zaję-
ciach praktycznych. W trakcie pokazu zostaną zaprezentowane 
uczestnikom trzy koloryzacje z elementami zarówno rozjaśnienia jak
i przyciemnienia. Każda sekcja koloru zostanie dokładnie omówiona, 
by poszczególne elementy były przez Wszystkich zrozumiane. 
3 nowoczesne koloryzacje i 3 różne techniki z których każdy uczestnik 
wybiera jedną i wykonuje ją na modelce. 

Program obejmuje:
- pokaz instruktażowy
- prezentację 3 technik koloryzacji
- 4 godziny zajęć praktycznych, 
w których uczestnik wykonuje 
koloryzację swojej modelce 

*daty szkoleń 25.02, 13.05
*zajęcia odbywają się 
w grupach 6-13 osobowych 

cena: 990zł



Kolor express to szkolenie skierowane dla osób, które cierpią na brak 
czasu. W trakcie trzech intensywnych dni spędzonych w naszej 
akademii uczestnicy przejdą program pięciu kroków zawartych
ww pigułce. Zajęcia obejmują zarówno przygotowanie teoretyczne jak i 
praktyczne, a wiedza zostanie dawkowania stopniowo od programu 
podstawowego po zaawansowany. Ponadto uczestnicy dowiedzą się 
jak stworzyć schemat by ułatwić sobie pracę w salonie, jak rozmawiać 
z klientem i dbać o swój wizerunek. 

Program obejmuje:

Zagadnienia poruszane
na szkoleniu:
- koło kolorów
- tonowanie/neutralizacja
- repigmentacja
- prepigmentacja
- znaczenie farb i oxydantów
- rodzaje melaniny
- podkłady - podkłady rozjaśniające 
- dekoloryzacja i rozjaśnianie 

cena: 3790zł

*daty szkoleń 13.01-15.01, 
10.03-13.03, 19.05-21.05
*zajęcia odbywają się 
w grupach 5-10 osobowych 

- 8 godzin teorii koloru
- 2 pokazy instruktażowe 
- 3 dni zajęć praktycznych, 
w których uczestnicy wykonają
koloryzację na 3 modelkach 
-egzamin końcowy sprawdzający
 p przyswojoną wiedzę 
podczas pobytu w akademii 
-dyplom ukończenia kursu



- 5 dni teorii koloru 
- 5 pokazów instruktażowych 
- 20 dni zajęć praktycznych, podczas których kursant 
wykona pracę na 35 modelkach 
- egzamin końcowy sprawdzający 
przyswojoną wiedzę podczas pobytu w akademii 
- dyplom u- dyplom ukończenia kursu

Program obejmuje:

SZKOLENIE DŁUGOTERMINOWE
Szkolenie długoterminowe - jest skierowane dla osób bez doświadczenia, 
aa także dla wszystkich którzy pragną zgłębić wiedzę i tajniki koloryzacji. 
Składa się z pokazów instruktażowych, które rozpoczynają każdy, z pięciu 
etapów szkolenia, szeroko rozbudowanej teorii koloru i mieszania barw, oraz 
zajęć praktycznych. W ciągu pięciu tygodni, spędzonych w naszej akademii 
zdobędziesz fundamentalną wiedzę, która pomoże Ci zrozumieć świat 
kolorów. Niekonwencjonalne podejście do zawodu to nasza domena 
-- dlatego również skupimy szczególną uwagę na budowaniu pewności 
siebie, oraz wizerunku które są niezbędne w pracy fryzjera. 

*kurs rozpoczyna się zawsze w poniedziałek, a termin dostosowujemy do 
danej grupy (zajęcia w grupach 1-5 osobowych)
*w momencie rozpoczęcia kursu 5 tygodniowego, kolejny kurs może rozpo-
cząć się po jego ukończeniu
*dla osób które zaczynają od samego początku mamy w ofercie dodatkowej 
szkolenie tygodniowe z mycia i masażu głowy, modelowania włosów oraz 
podstawowej stylizacji, które powinno odbyć się przed szkoleniem długoter-
minowym z koloryzacji
*do końca czerwca brak wolnych miejsc

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

cena: 19 990zł

koło barw, kolory podstawowe i pochodne, repigmentacja 
i prepigmentacja, działanie farb i oxydantów, podkłady rozjaśniające
tonowanie/neutralizacja, rodzaje melaniny, różnice między 
rozjaśnianiem na folii i bez, usuwanie pigmentu, różnice między
używaniem farb rozjaśniających i rozjaśniacza, pigmenty zawarte w 
farbach,mieszanie pigmentów szeroko rozbudowane,  zagadnienia
dotdotyczące dekoloryzacji, analiza kolorystyczna, rozmowa z klientem 
autoprezentacja


