
www.beauty-forum.hu   2019/1274

STYLE & FASHION

végzett sminktetováló szakemberek számára
kialakított exkluzív tanulási forma erős ala-
pot ad a későbbi szalonmunkához.

Amit nyújtunk
n Konzultáció – Az oktatás első 10 napján egészen közel
hozzuk mindazt, ami élesben megtörténhet a szalonban.
Azaz „élesben” tanulhatsz.

nVáltozatos esettanulmányok elemzésekkel 
Az elmélet azonnal visszaigazolódik a gyakorlatban. Az
oktatás magában foglalja naponta a legérdekesebb 1-2
munka részletes elemzését, összesen 18 sminktetoválás
tervezést közösen folytatunk le a tanulóinkkal, a kész
munka megtekintésének lehetőségével; ezáltal segítve
őket a helyes döntések meghozásában és a tudatos kon-
zultáció felépítésében.
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Magyar Zsuzsa PMU Art School:

EXKLUZÍV TANULÁS
a sminktetoválásban

A RÉGI IDŐK EGYIK NAGY KOZMETIKUSMESTERÉNÉL TANULTAM – Emlékszem az ő odaadó
figyelmére, amikor a vizsgákra készültünk. Az ő módszereinek 2019-ben a sminktetoválás-
tanulásban is helye van.  A régi mesterek alapos és elemző tanítási módszereit ma ötvözzük

a digitalizált oktatási formákkal a sminktetoválás tanfolyamainkon.
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Modern, digitális szemöldöktervezés Szögeken alapuló szemöldöksmink-tetoválás tervezése cérnával

Magabiztosság és bizalomépítés
A sminktetováló szakmában 2020-ban az indulás lesz a
legnehezebb.
Hogyan lesz 10 kezdő vállalkozásból 10 sikeres sminkte-
továló?
A vendéggel való első találkozás sorsdöntő: itt vagy
megnyerjük, vagy elveszítjük őt. Sikeresen lefolytatott
konzultáció nélkül az alkotás sem lehetséges.
Hogyan érdemes a konzultációt lefolytatni, hogy a ven-
dég kétségkívül érezze, nálunk jó kezekben lesz, és ezért
minket választ? 

Művészet és szakértelem
A fényképek és videók mellett az élőben megtapintható
és górcső alatt vizsgálható esetek elemzései pótolhatat-
lanok a jövőbeni pontos kezelési tervek összeállításához.
A legfontosabb: megtanítjuk felismerni a vállalható ese-
teket.
Ezáltal lerövidül a bizonytalansági szakasz, így tanulóink
magabiztos döntéseikkel sikeresen indíthatják el a pá-
lyájukat.
A tanfolyam során automatizáljuk a higiéniai elvára-
sok betartását, hogy a munkák során, amikor sok másra
is nagyon szükséges figyelnünk, erre már ne kelljen: a
gyakorlatban automatizáljuk a higiéniai szabályokat.

Nem csak a gyakorlat
szüli a mestert!
Az alap a megfelelő tervezés, amihez megtanítjuk a 2020-
as tervezési technikákat és lehetőségeket.
Aki sok szemöldököt tervez, az tudja, hogy bár valameny-
nyi mérési módszer segíti a munkánkat, de szükség van
kreatív művészi látásmódra és folyamatos vizsgálatra

is, hiszen a gyakorlati munka során nem feltétlenül nem
használhatóak a viszonyítási pontok.
Ma már egy alapos tervezési mód nem elegendő a sikeres
munkához, ezért mi három professzionális, tűpontos
tervezési módot is bevetünk az oktatás során, 1-1 sze-
möldök megalkotása közben.

Középpontban a megoldás
Jackpot márkák nehezebb esetekre: többféle márka
használatával ismerkedünk meg a tanfolyamon, hogy a
kézre álló gép és a kompatibilis pigmentrendszerek meg-
találásával hatékonyabbá válhasson a fejlődésünk – rá-
adásul eközben jelentős költséget takaríthatunk meg.

Online konzultáció
és elemzések
A gyakorlási szakaszban nem elegendő, hogy majd egy
hónap múlva választ kapunk arra,  jól végeztük-e a mun-
kánkat, ezért 88 napig online konzultációval segítjük a
tanulóink munkáját – így sikeresen elkerülhetik a hibá-
kat.
A tanfolyam emelt szintű vizsgalehetőséggel zárul.

MAGYAR ZSUZSA
kozmetikusmester, sminktetováló specialista,
lézer asszisztens, a Magyar Zsuzsa PMU Art. alapítója,
vezető sminktetoválója és trénere.
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Szemöldök-rekonstrukció  tetoválás eltávolítása után Szemöldök-rekonstrukció formaátalakítással

Szemöldök-rekonstrukció: 2020. január 16., 17. 
Startképzés: 2020. február
Haladó képzés: 2020. március www.madonna.hu


