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Szanowni Państwo

Zapraszam na szkolenia

Nazywam się Katarzyna Barth i jestem specjalistką w dziedzinie
kosmetyki od ponad 10 lat. W swojej pracy skupiam się na rozwijaniu
i szkoleniu młodych kobiet, które jak ja, są zafascynowane światem
beauty. Moim celem jest dostarczenie im najlepszych kwalifikacji do
prowadzenia swojego gabinetu kosmetycznego z sukcesem. Przez
ostatnie lata spędziłam ponad 5000 godzin na doskonaleniu
umiejętności kilkuset kursantek z całej Polski, co jest moją
największą dumą i radością. Rzęsy są moją pasją, dlatego daje z
siebie 200% aby kursantki odniosły sukces w rozwoju ich biznesu.
Ciągle się rozwijam, po studiach odbyłam ponad 70 specjalistycznych
szkoleń, znam i stosuję najnowsze i najlepsze techniki pracy
dostępne na rynku.
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Jakość usług szkoleniowych realizowanych przez nasze Centrum potwierdza

znak jakości MSUES, który oferowany jest firmom chcącym podnosić jakość

oferowanych usług oraz budować mocną markę na rynku.

ZNAK JAKOŚCI MAŁOPOLSKICH STANDARDÓW

USŁUG EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH Nr 448/2021

 przyznany przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki

Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewnienia

Jakości Kształcenia
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Nowy Sącz

Szkolenia stacjonarne prowadzone są w Centrum Wizażu i Stylizacji
Rzęs Katarzyna Barth, przy ul. Gwardyjskiej 20 w Nowym Sączu,
które położone jest w województwie małopolskim. 

SZKOLENIA STACJONARNE
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Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth oferuje
funkcjonalne sale szkoleniowe. Pomieszczenia są klimatyzowane i
wyposażone w wygodne krzesła, łóżka kosmetyczne, lampy oraz
sprzęt potrzebny do wykonania zabiegów. Dla ułatwienia nauki,
posiadamy także rzutnik multimedialny i bogate materiały
szkoleniowe. 

SZKOLENIA STACJONARNE
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SZKOLENIA STACJONARNE

STYLIZACJA RZĘS
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Szkolenie z przedłużania rzęs metodą podstawową 1:1 jest przeznaczone dla osób,
które chcą zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności samodzielnego
wykonywania profesjonalnych zabiegów przedłużania rzęs metodą podstawową 1:1.
Nie wymaga się posiadania doświadczenia w zakresie stylizacji rzęs.

Program szkolenia

Liczba godzin Cena Certyfikat Ilość osób na
szkoleniu

16 godzin 1 600 PLN Tak 4 osoby

Omówienie historii przedłużania rzęs.
Poznanie fazy wzrostu oraz rodzaje rzęs.
Analiza materiałów oraz akcesoriów potrzebnych do
wykonania zabiegu przedłużania rzęs.
BHP w gabinecie.
Omówienie rodzajów klejów, ich składów oraz warunków
pracy z klejem.
Poznanie postępowania w przypadku alergii.
Analiza procesu przygotowania do aplikacji.
Przedstawienie procesu uzupełniania oraz usuwania
sztucznych rzęs.
Omówienie występujących rzęs problematycznych wraz z
analizą procesu aplikacji rzęs syntetycznych w przypadku
ich występowania.
Poznanie zaleceń pielęgnacyjnych stosowanych po
zabiegu przedłużania rzęs.
Omówienie odpowiedniego doboru stylizacji do klienta.
Przedstawienie pracy na rzędach.

I DZIEŃ

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Samodzielne ćwiczenia aplikacji rzęs na główce treningowej.

Omówienie odpowiedniego doboru stylizacji do oczu modelki
wraz z doborem rzęs.
Poznanie metod zabezpieczania dolnych rzęs oraz powieki.
Analiza procesu przygotowania oraz higiena rzęs przed
wykonaniem zabiegu przedłużania rzęs.
Samodzielna praca na modelce. Nauka odpowiedniego
doklejania oraz rozdzielania rzęs.
Poznanie procesu prawidłowego uzupełniania oraz usuwania
rzęs.
Nauka fotografowania efektów wykonanej aplikacji.

II DZIEŃ

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.

2.
3.

4.

5.

6.

SZKOLENIE Z PRZEDŁUŻANIA RZĘS
METODĄ PODSTAWOWĄ 1:1
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Szkolenie z przedłużania rzęs metodą lekkich objętości jest skierowane do
doświadczonych osób, które w pełni opanowały metodę 1:1 i czują się w niej
całkowicie pewnie oraz chcą doskonalić swoje umiejętności aby wprowadzić usługi
na najwyższym poziomie.

Program szkolenia

Liczba godzin Cena Certyfikat Ilość osób na
szkoleniu

8 godzin 1 200 PLN Tak 4 osoby

Omówienie techniki aplikacji rzęs metodą lekkich
objętości.
Analiza materiałów oraz akcesoriów potrzebnych do
wykonania zabiegu przedłużania rzęs metodą lekkich
objętości.
Omówienie rodzajów klejów, ich składów oraz warunków
pracy   z klejem.
Analiza procesu przygotowania do aplikacji rzęs metodą
lekkich objętości.
Poznanie zasad pracy na rzędach.
Omówienie odpowiedniego doboru stylizacji do klienta.
Analiza tempa pracy podczas aplikacji rzęs metodą
lekkich objętości.

I DZIEŃ 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

SZKOLENIE Z PRZEDŁUŻANIA RZĘS
METODĄ LEKKICH OBJĘTOŚCI 
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Samodzielne ćwiczenia tworzenia kępek rzęs na gąbeczce.
Samodzielna praca na modelce. Nauka odpowiedniego
doklejania oraz rozdzielania rzęs.
Nauka fotografowania efektów wykonanej aplikacji.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.
2.

3.



Szkolenie z przedłużania rzęs metodą mega volume jest skierowane do
doświadczonych osób, które w pełni opanowały metodę 1:1 oraz metodę lekkich
objętości i chcą doskonalić swoje umiejętności aby wprowadzić usługi na
najwyższym poziomie.

Program szkolenia

Liczba godzin Cena Certyfikat Ilość osób na
szkoleniu

8 godzin 1 200 PLN Tak 4 osoby

Omówienie techniki aplikacji rzęs mega volume.
Analiza materiałów oraz akcesoriów potrzebnych do
wykonania zabiegu przedłużania rzęs metodą mega
volume.
Omówienie rodzajów rodzajów pęset i metody tworzenia
kępek.
Poznanie rodzajów klejów, ich składów oraz warunków
pracy z klejem.
Analiza procesu przygotowania do aplikacji metodą mega
volume.
Przedstawienie procesu uzupełniania oraz usuwania
sztucznych rzęs w metodzie mega volume.
Poznanie zaleceń pielęgnacyjnych stosowanych po
zabiegu przedłużania rzęs.
Omówienie odpowiedniego doboru stylizacji do klienta.

I DZIEŃ 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SZKOLENIE Z PRZEDŁUŻANIA RZĘS
METODĄ MEGA VOLUME
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Samodzielne ćwiczenia tworzenia kępek rzęs na
gąbeczce.
Samodzielna praca na modelce.
Nauka odpowiedniego doklejania oraz rozdzielania rzęs.
Poznanie procesu prawidłowego uzupełniania oraz
usuwania rzęs.
Nauka fotografowania efektów wykonanej aplikacji.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.

2.
3.
4.

5.



Liczba godzin Cena Certyfikat Ilość osób na
szkoleniu

8 godzin 1 200 PLN Tak 4 osoby

Szkolenie z liftingu, laminacji, botoxu rzęs i laminacji brwi jest przeznaczone dla
osób, które chcą zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności
samodzielnego wykonywania profesjonalnych zabiegów z zakresu liftingu, laminacji,
botoxu rzęs i laminacji brwi. Nie wymaga się posiadania doświadczenia w zakresie
stylizacji rzęs i brwi.

Program szkolenia

Omówienie budowy rzęs i brwi.
Poznanie istoty zabiegu podkręcania rzęs i
laminowania brwi.
Analiza wskazań oraz przeciwskazań do wykonania
zabiegu.
Omówienie i charakterystyka produktów.
BHP w gabinecie.
Omówienie procedury zabiegowej.
Poznanie błędów podczas zabiegu.
Analiza problemów występujących podczas zabiegów i
sposoby ich rozwiązania.
Analiza kosztów oraz wycena zabiegów. 
Poznanie zaleceń pielęgnacyjnych.

I DZIEŃ 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

SZKOLENIE Z LIFTINGU, LAMINACJI,
BOTOXU RZĘS I LAMINACJI BRWI
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Pokazowy zabieg na modelce wykonany przez instruktora
wraz z omówieniem prawidłowej techniki stosowanej
podczas zabiegu z liftingu, laminacji, botoxu rzęs i laminacji
brwi.
Samodzielne wykonanie zabiegu z liftingu, laminacji, botoxu
rzęs i laminacji brwi na modelce przez kursanta.
Nauka fotografowania efektów wykonanego zabiegu.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.

2.

3.



Warsztaty - Perfekcyjna kępka skierowane są do doświadczonych osób, które w pełni
opanowały metodę 1:1 oraz metodę lekkich objętości i czują się w niej całkowicie pewnie oraz
chcą doskonalić swoje umiejętności aby wprowadzić usługi na najwyższym poziomie.

Program szkolenia

Liczba godzin Cena Certyfikat Ilość osób na
szkoleniu

5 godzin 700 PLN Tak 4 osoby

Omówienie wyglądu perfekcyjnej kępki oraz techniki
tworzenia kępek.
Analiza rodzajów pęset potrzebnych do tworzenia kępek
różnymi metodami.
Analiza problemów występujących przy pracy z klejem
oraz omówienie idealnych warunków do pracy.
Analiza procesu przygotowania rzęs naturalnych do
zabiegu.
Omówienie zasad tworzenia i przyklejania kępek wraz z
analizą problemu składania się kępek.

I DZIEŃ 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1.

2.

3.

4.

5.

WARSZTATY
PERFEKCYJNA KĘPKA
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Samodzielne ćwiczenia tworzenia kępek na gąbeczce.
Samodzielna praca na modelce. Nauka odpowiedniego
tworzenia perfekcyjnych kępek oraz sposoby ich
przyklejania.
Nauka fotografowania efektów wykonanej aplikacji.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.
2.

3.

https://kbarth.edu.pl/szkolenia/warsztaty-perfekcyjna-kepka/
https://kbarth.edu.pl/szkolenia/warsztaty-perfekcyjna-kepka/


Warsztaty ze stylizacji rzęs – Efekt Kim Kardashian skierowane są do doświadczonych
osób, które w pełni opanowały metodę 1:1, metodę lekkich objętości oraz metodę mega
volume oraz chcą chcą doskonalić swoje umiejętności aby wprowadzić usługi na
najwyższym poziomie.

Program szkolenia

Liczba godzin Cena Certyfikat Ilość osób na
szkoleniu

5 godzin 700 PLN Tak 4 osoby

Omówienie technik i schematów aplikacji rzęs metodą
efektu Kim Kardashian.
Analiza materiałów oraz akcesoriów potrzebnych do
wykonania zabiegu.
Analiza procesu przygotowania do aplikacji rzęs metodą
efektu Kim Kardashian. 
Poznanie zaleceń pielęgnacyjnych stosowanych po
zabiegu przedłużania rzęs.
Omówienie odpowiedniego doboru stylizacji do klienta.

I DZIEŃ 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1.

2.

3.

4.

5.

WARSZTATY
EFEKT KIM KARDASHIAN

12

Samodzielna praca na modelce. Nauka odpowiedniego
doklejania oraz rozdzielania rzęs.
Nauka fotografowania efektów wykonanej aplikacji.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.

2.

https://kbarth.edu.pl/szkolenia/warsztaty-perfekcyjna-kepka/
https://kbarth.edu.pl/szkolenia/warsztaty-perfekcyjna-kepka/


Warsztaty - Efekt Eyelinera, Efekt Strzałki skierowane są do doświadczonych osób, które
w pełni opanowały metodę 1:1 oraz metodę lekkich objętości czują się w niej całkowicie
pewnie oraz chcą doskonalić swoje umiejętności aby wprowadzić usługi na najwyższym
poziomie.

Program szkolenia

Liczba godzin Cena Certyfikat Ilość osób na
szkoleniu

5 godzin 700 PLN Tak 4 osoby

Omówienie technik aplikacji rzęs metodą Efekt Eyelinera,
Efekt Strzałki.
Analiza materiałów oraz akcesoriów potrzebnych do
wykonania zabiegu.
Analiza procesu przygotowania do aplikacji rzęs metodą
Efekt Eyelinera, Efekt Strzałki.
Omówienie odpowiedniego doboru stylizacji do klienta.

I DZIEŃ 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1.

2.

3.

4.

WARSZTATY
EFEKT EYELINERA, EFEKT STRZAŁKI
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Samodzielna praca na modelce. Nauka odpowiedniego
doklejania oraz rozdzielania rzęs.
Nauka fotografowania efektów wykonanej aplikacji.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.

2.

https://kbarth.edu.pl/szkolenia/warsztaty-perfekcyjna-kepka/
https://kbarth.edu.pl/szkolenia/warsztaty-perfekcyjna-kepka/


Liczba godzin Cena Certyfikat Ilość osób na
szkoleniu

5 godzin 700 PLN Tak 4 osoby

WARSZTATY
IDEALNE MODELOWANIE

 

Warsztaty ze stylizacji rzęs - Idealne Modelowanie skierowane są do doświadczonych
osób, które w pełni opanowały metodę 1:1 oraz metodę lekkich objętości, czują się w niej
całkowicie pewnie oraz chcą doskonalić swoje umiejętności aby wprowadzić usługi na
najwyższym poziomie.

Program szkolenia

Omówienie najważniejszych aspektów przy doborze
modelowania odpowiedniego do urody klientki.
Przedstawienie wszystkich efektów modelowania.
Omówienie zasady przy doborze metody, grubości,
skrętu, długości oraz koloru.
Zasady rozrysowywanie schematu.

I DZIEŃ 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1.

2.
3.

4.

14

Samodzielny doboru modelowania odpowiedniego do urody
klientki.
Samodzielne wykonanie zabiegu na modelce przez
kursanta.
Nauka fotografowania efektów wykonanej aplikacji.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.

2.

3.

https://kbarth.edu.pl/szkolenia/warsztaty-perfekcyjna-kepka/
https://kbarth.edu.pl/szkolenia/warsztaty-perfekcyjna-kepka/


SZKOLENIA STACJONARNE

STYLIZACJA BRWI
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Liczba godzin Cena Certyfikat Ilość osób na
szkoleniu

7 godzin 1000 PLN Tak 3 osoby

SZKOLENIE ZE STYLIZACJI BRWI
GEOMETRIA, ARCHITEKTURA, HENNA

PUDROWA I NITKOWANIE

Szkolenie ze stylizacji brwi – geometria, architektura, henna pudrowa i
nitkowanie jest przeznaczone dla osób pracujących w zawodzie kosmetyczki, nie
wymaga się posiadania doświadczenia w zakresie stylizacji brwi.

Program szkolenia

Omówienie rodzajów zabiegów na brwi aktualnie
istniejących na rynku.
Omówienie karty klienta, wywiad z klientem i testy
alergiczne.
Omówienie przestrzegania zasad BHP w gabinecie
kosmetycznym.
Analiza niezbędnych materiałów i narzędzi pracy stylistki
brwi.
Omówienie techniki farbowania przy użyciu henny
pudrowej.
Omówienie technik koloryzacji przy użyciu farby
reflectocil.
Analiza twarzy, jej kształty i symetria.
Budowa i struktura brwi.
Omówienie geometrii i architektury brwi oraz rysunek
brwi.
 Omówienie zabiegu nitkowania.
Analiza problematycznych brwi.
Przedstawienie zaleceń pozabiegowe dla klienta oraz
trwałość zabiegu.
Omówienie przeciwwskazań do zabiegu.

I DZIEŃ 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Pokazowy zabieg na modelce wraz z omówieniem
prawidłowego przygotowania brwi do zabiegu oraz prawidłowej
techniki wykonania zabiegu henny pudrowej   i nitkowania.
Samodzielne wykonanie zabiegu henny pudrowej i nitkowania
na modelce przez kursanta.
Nauka fotografowania efektów wykonanego zabiegu.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.

2.

3.
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https://kbarth.edu.pl/szkolenia/warsztaty-perfekcyjna-kepka/
https://kbarth.edu.pl/szkolenia/warsztaty-perfekcyjna-kepka/


Liczba godzin Cena Certyfikat Ilość osób na
szkoleniu

6 godzin 700 PLN Tak 3 osoby

SZKOLENIE ZE STYLIZACJI BRWI
PRZY POMOCY FARBKI

Szkolenie ze stylizacji brwi przy pomocy farbki jest przeznaczone dla osób
pracujących w zawodzie kosmetyczki, nie wymaga się posiadania
doświadczenia w zakresie stylizacji brwi.

Program szkolenia

Omówienie rodzajów zabiegów na brwi aktualnie
istniejących na rynku.
Przestrzeganie zasad BHP w gabinecie kosmetycznym.
Przedstawienie niezbędnych materiałów i narzędzi pracy
stylistki brwi.
Prawidłowe prowadzenie karty klienta, wywiad z klientem
i testy alergiczne.
Przedstawienie prawidłowej pielęgnacji brwi przez klienta
w domu.
Analiza farb refectocil wraz z omówieniem odcieni oraz
prawidłowego łączenia kolorów.
Analiza twarzy, jej kształty i symetria.
Poznanie budowy i struktury brwi.
Opracowanie prawidłowego rysunku brwi.
Omówienie schematu pracy z farbką.
Omówienie zabiegu nitkowania.
Analiza problematycznych brwi.
Przedstawienie przeciwskazań do zabiegu.

I DZIEŃ 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Pokazowy zabieg na modelce wykonany przez instruktora z
omówieniem prawidłowego przygotowania brwi do zabiegu
oraz technik wykonania zabiegu przy użyciu farbki, regulacji
brwi nitką lub pęsetą. 
Samodzielne wykonanie zabiegu na modelce przez kursanta.
Wykonanie przez kursanta na modelce regulacji brwi pęsetą         
i nitkowanie.
Nauka fotografowania efektów wykonanego zabiegu.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.

2.
3.

4.
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SZKOLENIA STACJONARNE

WIZAŻ
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Liczba godzin Cena Certyfikat Ilość osób na
szkoleniu

 16 godzin 1 500 PLN Tak 3 osoby

SZKOLENIE Z WIZAŻU I STOPNIA

Kurs Wizażu I stopnia przeznaczony jest dla osób nie posiadających wiedzy
i doświadczenia z zakresu makijażu, które chcą rozpocząć pracę w
charakterze makijażystki i zależy im na solidnych podstawach.

Program szkolenia

Omówienie budowy skóry, typów cery, zasad pielęgnacji
oraz demakijażu twarzy i okolic oczu.
Omówienie technik i metod stylizacji rzęs w makijażu.
Omówienie zasad światłocienia i jego znaczenie w
modelowaniu twarzy. Analiza kształtów twarzy oraz
omówienie technik prawidłowego konturowania twarzy.
Przedstawienie sposobów makijażu ust i brwi.
Analiza kształtu oczu wraz z omówieniem makijażu
korygującego.
Omówienie analizy kolorystycznej.
Przedstawienie typów urody.
Omówienie poszczególnych etapów makijażu.
Rodzaje makijażu.
Makijaż pokazowy wykonany przez instruktora.
Wykonanie pierwszego, naturalnego makijażu przez
kursanta pod okiem szkoleniowca.

I DZIEŃ 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA  I PRAKTYCZNA

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Samodzielne wykonanie dwóch mocnych, wieczorowych
makijaży przez kursanta, pod okiem szkoleniowca. Podczas
pracy kursant zdobywa całą wiedzę niezbędną do stworzenia
każdego rodzaju makijażu z wykorzystaniem najnowszych
technik oraz zgodną z aktualnymi trendami.
Nauka fotografowania efektów wykonanych makijaży.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.

2.
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MATERIAŁY SZKOLENIOWE
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Podczas szkolenia kursant korzysta z naszego autorskiego
skryptu szkoleniowego. Jest on źródłem niezbędnej

wiedzy. Informacje w nim zawarte są napisane w sposób
przystępny i zrozumiały dla każdego. 

Zdajemy sobie sprawę jak ważne są materiały szkoleniowe
-  dlatego przygotowaliśmy niezbędnik dla każdego. 

Niezbędnik kursanta czyli notatnik i długopis  do tworzenia
własnych notatek.

Zapewniamy wszystkie sprzęty, materiały jednorazowego
użytku oraz kosmetyki do wykonania zabiegu. 
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KONTAKT
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Zapraszamy do współpracy również wszystkie szkoły prywatne, uczelnie wyższe, urzędy oraz

instytucje. Prowadzimy różnego rodzaju warsztaty tematyczne w formie pokazu. W ten sposób

uczniowie mogą dowiedzieć się jak przebiega wykonanie konkretnych usług oraz dowiedzą się jak

pracować z klientem. Możemy przyjechać w konkretne miejsce, zapewniamy też kadrę

dydaktyczną. Jeśli masz propozycję, skontaktuj się z nami. 

www.kbarth.pl

Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs
Katarzyna Barth

ul. Gwardyjska 20
33-300 Nowy Sącz

/katarzynabarthpl /wizaz_barth

biuro@katarzynabarth.pl
+48 512 344 622

/katarzynabarthcentrum www.katarzynabarth.pl
www.kbarth.edu.pl

https://www.instagram.com/wizaz_barth/

