
 

 

Nabídka vizážistických kurzů na rok 2022 
 
 
Info: 
součástí všech Basic kurzů je: 
 
Projdeme spolu Vaši kosmetickou taštičku, zjistíme, co je případně potřeba doplnit, či vyměnit. 
Naučíte se, jak správně pečovat o pleť, jak zvolit správný odstín make-upu.  
(jak se správně odlíčit, nalíčit, jaká dekorativní kosmetika je pro vás vhodná)  
Tipy a tajné triky. 
Praktické doporučení pomůcek. 
Své štětce a líčidla přineste prosím s sebou, probereme spolu, co je vhodné a čeho se raději zba-
vit:-)  
K líčení jsou Vám k dispozici moje krémy, líčidla a pomůcky. 
Dostane kafíčko, čaj, malé občerstvení. 
Ve většině případů se jedná o individuální kurz. V praxi to znamená, že je lekce prováděna 
"HALF & HALF ". Jednu polovinu obličeji líčím já, vy pak tvoříte hned po mně 
Závěrečná fotografie make-upu na památku. 
Dárek jako překvapení :-) 
 
Basic kurzy 
 
Nejste zvyklé se líčit? Nevíte, jak na to nebo jakou dekorativní kosmetiku použít? Jak s líčidly 
správně pracovat? 
 
Rychlomakeup 
Kurz vhodné pro všechny, co mají málo času a chtějí se umět rychle a efektivně nalíčit za 15 minut 
Doba trvání kurzu 2 h 
Cena 2000,- Kč 
 
 
Kurz denního líčení  
Doba trvání kurzu 2 h 
Cena 2000,- Kč 
 
 
Kurz líčení - denní a večerní líčení 
Poradenství denního a večerního líčení, konzultace a trénink na sobě nebo na modelce 
Doba trvání kurzu 4h 
Cena 3000,- Kč 
 
 
 
Sama sobě svatební vizážistkou  
Kurz vhodný pro nevěsty, které se chtějí na svatbu připravit samy 
Doba trvání kurzu 4 h 
Cena 3000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pro mírně pokročilé a pokročilé 
 
2 LOOKY - Hollywood glow makeup a cut crease 
S tímto typem líčení se stane kdokoli středem pozornosti nejen na instagramu 
Naučíte se výrazné líčení doplněné trsíkovými řasami, celkem 2 looky na modelce 
Trénink líčení probíhá na modelce stylem !half/half”, což znamená, že jednu polovinu obličeje líčím 
já, Vy druhou. 
 
Doba trvání kurzu 5 - 5,5 h 
Cena 4500,- Kč 
 
 
Individuální trénink líčení dle domluvy 
Jsi začínající vizážistka a potřebuješ s něčím poradit, posunout se dál? 
Projdeme spolu Váš kit, doporučení k sestavení kitu, doporučení, která ušetří čas a hlavně peníze 
Trénink líčení většinou probíhá na modelce stylem !half/half”, což znamená, že jednu polovinu obli-
čeje líčím já, Vy druhou.  
Trénink líčení na sobě je samozřejmě též možný. 
 
Doba trvání 4 - 4,5 h 
Cena 3500,- Kč 
 
 
Hollywood look (makeup a účes) 
Výrazné líčení: cut crease, pigments, contouring a Hollywoodské vlny  
Trénink líčení probíhá na modelce stylem !half/half”, což znamená, že jednu polovinu obličeje líčím 
já, Vy druhou. 
Naučím Vás, jak nejlépe upravit účes do oblíbených hollywoodských vln,  
Tipy a triky k dosažení velké trvanlivosti vln. 
Závěrečné Glamour photo se zapůjčenými doplňky, či oblečením. 
Trénink líčení probíhá na modelce stylem !half/half”, což znamená, že jednu polovinu obličeje líčím 
já, Vy druhou. 
 
Doba trvání 5 - 5,5 h 
Cena 4500, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


