
                                                                            VÝUKA ŘÍJEN – LISTOPAD 2019 

                                                       ROZŠÍŘENÁ VÝUKA 

 

 praxe v líčení dvojnásobnou mistryní ČR Ilonou 

Pavlatovou, vizážistkou osobností z showbusinessu 

 jedinečné informace z poradenství o osobním stylu z USA   

 vlasový styling pro potřeby vizáže 

 

  Rekvalifikační kurz s profesní zkouškou 

  VIZÁŽISTKA  TOP 

      (se stylem ženy a úpravou vlasů) 

 

pořádá:  Agentura Start – Ivana Nouzecká 

        vzdělávací a rekvalifikační středisko akreditované MŠMT  

tř. E. Beneše 1543   tel.: 730 56 66 55   

  500 12 Hradec Králové   mob.: 603 37 43 21 

  IČ: 674 88 269     web: http://www.agenturastart.cz/   

  DIČ: CZ6359052018    e-mail: agenturastart@agenturastart.cz 

 

 

zahájení kurzu: v sobotu 12. října 2019 v 9.00 hodin, a to ve vzdělávacím centru AGENTURY  

START v Plačicích v Hradci Králové, Kubcova ul. 211 - (orientační plánek najdete na našich 

webových stránkách - http://www.agenturastart.cz/ nebo Vám ho rádi zašleme) 

 

termíny výuky: 12.10. 2019 (so), 13.10. (ne), 14.10. (po), 20.10. (ne), 26.10. (so), 27.10.(ne), 28.10. (po –  

státní svátek), 2.11. (so), 3.11. (ne), 4.11. (po), závěrečná profesní zkouška – v pátek - 15.11. 2019 
 

zakončení kurzu: v pátek 15. listopadu 2019 závěrečnou autorizovanou zkouškou, poté absolvent obdrží 

 OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE. 

 

cena: 11.800,- Kč včetně profesní zkoušky 
V rozšířené výuce jsou zahrnuty odborné kurzy Vizáž – Styl ženy (4.200,- Kč) a nově i Vizáž - Vlasový 

styling pro potřeby vizážistky (1.800,- Kč), kde se učíte upravit výčesy na slavnostní příležitosti. K dispozici 

má každá účastnice svou cvičnou hlavu. 
 

v ceně kurzu – veškerá profesionální dekorativní a pěstící kosmetika Malu Wilz, zapůjčení sady  profi štětců, 

podrobná skripta, profesní zkouška v ceně 4.000,- Kč. 

 Během kurzu je možné si zakoupit dekorativní kosmetiku Malu Wilz včetně profesionálních štětců, 

 pomůžeme Vám vybrat počáteční sadu potřebnou k líčení. 
 

výuku je možné dále rozšířit o odborný kurz STYL MUŽE - příplatek 1.800,- Kč 

 

platba: složenkou nebo na účet u  ČSOB HK: 156 270 410 / 0300 

variabilní symbol: vaše telefonní číslo, pro lepší orientaci do zprávy pro příjemce Vaše jméno 

 

 

Praktickou část výuky profesionálního make upu povede známá vizážistka osobností z showbusinessu, 

Ilona Pavlatová – dvojnásobná mistryně ČR. 
 

Doporučujeme absolvovat kurz jak profesionálním kosmetičkám, kadeřnicím, ale i prodavačům oděvů a poradcům 

image osobnosti. Po absolvování kurzu dokážete nalíčit pro denní příležitost, ale i na společenskou událost jako 

svatba, plesy, módní přehlídky, fotomake up, televizní a soutěžní líčení apod. Naučíte se i různé profi triky od velice 

zkušené vizážistky. Během praktických cvičení líčení budete používat značkovou profi dekorativní kosmetiku. 

Účelem části výuky o stylu a odívání je porozumět všem typům a tvarům ženské postavy, zdůraznit hezké obličejové 

rysy a partie těla a případně nenápadně kamuflovat nedostatky. Poradíte pak svým klientkám naplánovat jejich šatník, 

tzn. vhodný osobní STYL podle jejich proporcí, podle linií obličeje vhodné vzory, doplňky jako šperky nebo brýle. 

Vyzkoušíte si i barevný systém pro poradenství vhodné barvy vlasů. Seznámíte se s výběrem osobních barev metodou 

Suzanne Caygill. Seznámíte se s psychologickými účinky jednotlivých barev a použitím v praxi. Nově je zařazen do 

výuky i vlasový styling. Například při fotomake upu si potřebuje vizážistka poradit i s úpravou vlasů. Nejedná se o 

střihání a barvení. POZOR! Pro evidované uchazeče o zaměstnání možnost úhrady kurzu 

úřadem práce! (po individuálním schválení Vaším úřadem práce) 


