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 קורס איפור מקצועי

שעות , כולל זמן תרגול . ראה רשימה ערכת איפור הנדרש  4כל שיעור  –ים פרטי יםשיעור 5
 עליך לרכוש לפני תחילת הקורס.

 
 סילבוס הקורס:

 

 פנים מבנה 1שיעור 

 העור יסוג 

התאמת איפור / בסיס  -פנים 
 / פגמים כיסוי

 עיניים / גבות 2שיעור 

 נראייליי

 לחיים 3שיעור 

 שפתיים 

 עיצוב גבה ואיפור יום 4שיעור 
 

  / ערב איפור כלות 5שיעור 
 

 
 ₪ 2,100עלות: 

 
 סטודיו בחדרה בלבד.בהקורס נערך 

 
  .: עד שלושה תשלומיםתנאי תשלום

 

 קורס איפור מקצועימיני 
איך  תקנית ולא ידעכיצד להשתמש בכל מוצרי האיפור ש ילמד שעות. 5שיעור איפור פרטי 

 שלי. יםהאיפור ומוצרים המקצועיבנוסף תוכלי לעבוד עם , בהםלהשתמש 
 

 סילבוס הקורס:

 העור שלך ומבנה הפנים עור

 איפור : בסיס קונסילר

 הבנת מבנה העין עיניים

 צלליות

 אייליינר

 מסקרה

 סומק ואזור לחי הדגשה לחיים

 שימוש תוחם שפתיים שפתיים

 ליפ גלוסוים שפתונ

טיפים על עיצוב  ילמד תוספת
ותחזוקת גבה , החלת ריסי 

שווא וכיצד לקנות מוצרי 
 קוסמטיקה מבלי לבזבז כסף .

 
 ש"ח 750עלות: 

 סטודיו בחדרה בלבד.בהקורס נערך 
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 מיני קורס איירבראש
 ילבד. למדכולל זמן התרגול . קורס זה מיועד מאפרים מקצועיים ב , שעות 5 שיעור פרטי של 

שונות . הערה :  האיירבראש, כמו גם טכניקות יישום  האיירבראשאקדח באיך להחזיק ולשלוט 
 .מתאים לפני תחילת הקורסואיפור  איירבראשאקדח  ות לרכוש חייב ותמשתתפ

 
 סילבוס הקורס:

 האיירבראשציוד  הבנת
 באיירבראששליטה 

 האקדחתחזוקה וניקוי 
 ור צלקת / פגם לחפותעבור איפ האיירבראשטכניקות 

 
 שקל 750עלות: 

 סטודיו בחדרה בלבד.בהקורס נערך 
 
 

 ותלמתחיל –קורס עיצוב שיער מקצועי 
, כולל זמן התרגול . ראה רשימת ציוד עיצוב שיער שעות 4ים, כל שיעור בין פרטיים שיעור 5

מייבש השיער שלך  להביא תלרכוש עבורך. את חייב הנדרש , ניתן לרכוש בנפרד או שאני יכול
. 
 

 סילבוס הקורס:

הכל על שיער , התאמת מבנה  1שיעור 
 ובגדי פנים

 טכניקה בסיסית - Blowייבוש 
 

 קדמי Hairstylingטכניקות  2שיעור 
 

 אחורי Hairstylingטכניקות 
 

 שילוב טכניקות 3שיעור 
 

 ניפוח השיער 4שיעור 

 צמות(ים )תוספות, סטיילינג מיוחד

 תסרוקות לכלה / ערב 5שיעור 

 
 

 ש"ח 2,100עלות: 
 : עד שלושה תשלומים עבור קורס. תשלום אחד עבור קבוצה בפועל .תנאי תשלום

 
 סטודיו בחדרה בלבד.בהקורס נערך 
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 כסף ! סכיחטפלי בבית ות: טיפול בפאות

נשים שרוצות לטפל  , כולל זמן תרגול . שיעור זה הוא מושלם עבורשעות 5שיעור פרטי של 
 בלבד! הקורס מיועד לפאות מאה אחוז שיער טבעילחסוך כסף וזמן ! הן בבית ושלבפאות 

 
 סילבוס הקורס:

 .פאה חדשה. מה לחפש ולבקש בעת רכישת טיב ואיכותיות של שיער פאה: הפאהיסודות 
 

 .מחליק שיערו BaBylissמייבש שיער, וסירוק פאה, כולל עבודה עם חפיפת 
 

 פים על צביעה והבלטהטי
 ותיקונים קלים נכון: אחסון הפאהתחזוקת 

 אירועים מיוחדים .רעיונות לתסרוקות ל
 

 קורס זה ישלם עבור עצמו בתוך זמן קצר !!!!
 

 ש"ח 750עלות: 
 סטודיו בחדרה בלבד.בהקורס נערך 

 
 

 :מידע נוסף
 

 תקורסים זמינים באנגלית או עברי
 

 ך(בקצב של יקורסים פרטיים ) למד
 

 להביא חברה לכל שיעור עבור תרגולמומלץ מאוד 
 

באמצעות העברת  )קבלי קבלה בשיעור הראשון( התשלום במלואו לפני השיעור הראשון
 בנקאית

 
 הריים או ערבבוקר, צ :לוחות זמנים גמישים

 
 נשיםלו מיועדים לבנות מכיתה י"בקורסים 

 
 קורסים בתיאום מראש בלבד

 
 2018מחירים תקפים עד ספטמבר 

 
 yochi.eisner@gmail.comאו  052-3413249וד היום צרו איתי קשר ע
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