
Μέθοδος Αγκύλης VHO OSTHFOLD SPANGE
Λύση στο πρόβλημα των βυθισμένων νυχιών στο κρέας
Η τεχνική με το νυστέρι
Μύκητες
Μορφές κάλων  & σκληρύνσεις
Αποστείρωση - απολύμανση εργαλείων

Τα υλικά που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης* επιβαρύνουν τη σχολή.
Δεν είναι υποχρεωτική η αγορά πακέτου υλικών.
*Το μόνο που χρειάζεται είναι τα προσωπικά σας εργαλεία.

8 ώρες

4 ώρες
3 ώρες
6 ώρες
3 ώρες

25 ώρες
25 ώρες
30 ώρες
30 ώρες

Τμήματα που λειτουργούν στη σχολή μας:
Μανικιούρ
Πεντικιούρ
Τεχνικές Ονυχοπλαστικής
Επαγγελματικό μακιγιάζ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τζέλ: Κύρια προετοιμασία, σωστή τοποθέτηση, σωστή χρήση του υλικού, Τεχνική φόρμας
Ακρυλικό: Κύρια προετοιμασία, σωστή τοποθέτηση, σωστή χρήση  του υλικού, Τεχνική φόρμας
Μετάξι: Κύρια προετοιμασία, σωστή τοποθέτηση, σωστή χρήση , Τεχνική φόρμας
Bio Gel    
Μόνιμο βερνίκι    
Nail Art    Nail Design

ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

                           Μικρά έργα τέχνης σε επιφάνειες 



Ποδολόγος - Εκπαιδεύτρια: Έλενα Μπάγιου
Κάσσου 11Α , Δράμα, Τ.Κ. 66100 
τηλ:25210.27930, κιν. 6974722669
www.magnifique.gr  magnifiq@hol.gr

Ανατομία νυχιών
Καθαρισμός
Λεύκανση
Σχήματα νυχιών
Spa & massage χεριών
Βάψιμο απλό και γαλλικό
Ατομική υγιεινή, αποστείρωση χώρου και εργαλείων

Ανατομία νυχιών
Καθαρισμός
Λεύκανση
Σωστό κόψιμο
Καθαρισμός φτέρνας - πέλματος
Spa & massage ποδιών
Βάψιμο απλό και γαλλικό
Ατομική υγιεινή, αποστείρωση χώρου και εργαλείων

Με την ολοκλήρωση 

των σεμιναρίων

παρέχεται 

απεριόριστος χρόνος 

για πρακτική στο χώρο μας 

υπό την επίβλεψη 

των ειδικών.

*Μοντέλα & υλικά 

επιβαρύνουν

πλέον το μαθητή.

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

Προετοιμασία νυχιών
Τι είναι η ονυχοπλαστική και γιατί υπάρχει
Τζελ, ακρυλικό, Bio Τζελ
Μετάξι, τεχνική της φόρμας
Τοποθέτηση και σωστό σβήσιμο
Τι πρέπει να προσέχουμε
Ενίσχυση και σε φυσικό νύχι
Μόνιμο γαλλικό

Μορφολογία & ανάλυση προσώπου,
    ιδιαιτερότητες & τεχνικές.
Καθαρισμός & ενυδάτωση
Σχήματα φρυδιών - σωστός καθαρισμός
Χρωματολογία
Καλλυντικά & εργαλεία μακιγιάζ
Σχήμα ματιών, χειλιών - φωτοσκιάσεις πότε & γιατί
Τεχνικές μακιγιάζ
Πρωινό & βραδινό μακιγιάζ
Καμουφλάζ: πως & πότε
Μακιγιαζ φωτογράφησης (ασπρ. - έγχρωμο)
Νυφικό μακιγιαζ
Ειδικά εφέ
Μακιγιάζ Πασαρέλας

ΘΕΜΑΤΑ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Πόδια
Μπικίνι
Μασχάλες
Χέρια
Μπράτσα
Πλάτη
Κοιλιά
Στήθος
Φρύδια
Άνω χείλος
Πρόσωπο

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ


