


Broadway Beauty od 15 lat tworzy grupa fantastycznych ludzi, którzy są wykwalifikowanymi i doświadczonymi tre-
nerami, specjalizującymi się w różnych gałęziach branży beauty. Pełni pasji i oddania starają się podnosić swoje 
kwalifikacje, by jak najlepiej przekazywać wiedzę swoim kursantom i być na bieżąco ze wszystkimi nowościami 
dostępnymi na rynku. Na szkoleniach kładziemy duży nacisk na praktykę, która jest podstawą do przyszłej samo-
dzielnej pracy słuchaczy. Wybierając szkolenia Broadway Beauty otrzymujesz pełen profesjonalizm i szeroką gamę 
szkoleń do wyboru.

Piękno jest tu,
na wyciągnięcie ręki!
ZDOBĄDŹ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ. NAUCZ SIĘ Z NIEJ KORZYSTAĆ.
POSTAW NA ROZWÓJ I OSIĄGNIJ SUKCES!

Nawet 80% dofinansowania na realizację dowolnego kursu 
z oferty szkolenowej Broadway Beauty. 
*Wysokość dofinansowania uzależniona jest od konkretnego regionu 
oraz aktualnie dostępnych programów. 
 
Kontakt do Działu Dofinansowań: tel.: +48 510 746 484 lub +48 572 722 289 
e-mail: dofinansowanie@broadwaybeauty.pl

NOWOŚĆ 2020
Skorzystaj z nowej formy finansowania szkoleń z naszej oferty.
Wybierz Szkolenie na raty. Skontaktuj się z najbliższą placówką Broadway Beauty
i zapytaj o szkolenie, które Cię interesuje.

80%
dofinansowania



Broadway Beauty
to znak najwyższej jakości.
Ostatnie lata to dla Broadway Beauty niezwykle pracowity, ale i owocny czas, 
który obfitował w liczne wyróżnienia, nagrody oraz certyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2015 nadany przez Dekra Certification jako pierwszej w Polsce firmie w branży beauty 
na sprzedaż produktów w naszej hurtowni Broadway Beauty

Certyfikat Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0, nadany przez 
Dekra Certification.

Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty dla prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozasz-
kolnych.

Jesteśmy wpisani do Rejestru instytucji Szkoleniowych jako instytucja szkoleniowa.

Broadway Beauty posiada status placówki kształcenia ustawicznego wpisanej do ewidencji niepublicznych 
szkół i placówek oświatowych.

Otrzymaliśmy Laur Konsumenta - w kategorii Odkrycie Roku. To największy program konsumencki zakrojony 
na skalę ogólnopolską.















          Marzysz o wpaniałej
          karierze Trenera?
ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ KROK PO KROKU, ABY 
W PEŁNI PROFESJONALNIE I Z ODPOWIEDNIM PRZY-
GOTOWANIEM UCZYĆ INNYCH! PAMIĘTAJ O TYM, ŻE 
KLIENTKI  O WIELE CHĘTNIEJ WYBIORĄ TWOJE USŁUGI, 
JEŚLI ZDOBĘDZIESZ TYTUŁ TRENERSKI ANIŻELI TWOJĄ 
KONKURENCJĘ! BĄDŹ NAJLEPSZA! ZDOBĄDŹ TYTUŁ 
TRENERSKI!

TU ZACZNIJ!

Wybierz dowolne szkolenie podstawowe np.:
 POWDER BROWS LUB OMBRE BROWS
 PIGMENTACJA BRWI, OCZU LUB UST
 PIGMENTACJA UST
 ALL ABOUT BROWS

KROK 2

Statystycznie każda nasza słuchaczka zaczyna mieć wiele pytań i wątpli-
wości po pierwszych samodzielnych pigmentacjach. To mniej więcej czas 
ok. 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia podstawowego. Jeśli Ty również 
borykasz się z takim problemem, to doszkolenie jest właśnie dla Ciebie!
Wybierz dowolną technikę, przygotuj listę pytań i zabierz własny sprzęt, 
aby całkowicie wyeliminować wszystkie błędy. Mamy dla Ciebie świetną 
wiadomość! Jeśli podstawową wiedzę o makijażu zdobywałaś w naszej 
placówce, możesz skorzystać z 20% zniżki!

KROK 3

Po 6 miesiącach nadchodzi czas, w którym słuchaczki pragną się rozwi-
jać. W chwili kiedy rysunek czy dobór koloru nie spędza Ci już snu z po-
wiek i kiedy jesteś w pełni gotowa na zaawansowane techniki i prace na 
poziomie eksperckim, wybierz poziom szkolenia masterclass w dowolnej 
technice! Doceniamy Twoją lojalność. W przypadku gdy korzystałaś już 
z naszych szkoleń podstawowych lub doszkoleń proponujemy Ci 20% 
zniżki na zdobywanie kolejnych poziomów wiedzy.



KROK 4

Minęło już sporo czasu od Twojego pierwszego szkolenia? Pracujesz z przyjemnością, a pigmentacja
stała się już dla Ciebie codziennością? Z każdym trudniejszym przypadkiem radzisz sobie wzorowo?
Chętnie udzielasz rad koleżankom z branży? Chcesz nadal pracować nad idealną i perfekcyjną 
techniką i uważasz, że już czas uporządkować wiedzę z kolorymetrii, czy chemii pigmentów, 
cytując przy tym wzorowo budowę i funkcje skóry? Czy podczas zabiegów chcesz prezen-
tować swoją wiedzę poprzez uzasadnianie swoich wyborów w technikach pigmentacji? 
Chciałabyś występować publicznie i stać się dobrym mówcą? Jeśli na większość 
pytań odpowiedziałabyś „TAK”, to kierunek trenerski jest idealnym rozwiązaniem 
dla Ciebie! 

Wybierz pakiet  lub dowolną technikę, z której chcesz szkolić innych i na-
pisz do mnie! Chętnie podpowiem i wybiorę dla Ciebie właściwą ścież-
kę kariery! Przygotowałam do zawodu trenera czołowe linergistki 
w Polsce. Od 11 lat szkolę i z pasją przekazuje wiedzę innym. Pisz 
śmiało na mój adres e-mail.  Odpowiem Ci choćby z drugiego 
końca świata. Dlaczego? Dlatego, że moja i Twoja pasja do 
zawodu doprowadzi Cię do mistrzostwa!

Do usłyszenia, Żaneta Stanisławska
zaneta@stanislawska.pl

SZKOLENIA PODSTAWOWE
Wybierz drogę swojej kariery linergisty. W ofercie aż 7 podstawowych szkoleń. 

Wszystko czego potrzebujesz aby dołączyć do świata makijażu permanentnego.
 MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI, KRESKI, USTA

 ALL ABOUT BROWS  MAKIJAŻ PERMANENTNY UST  MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI 
 MAKIJAŻ PERMANENTNY KRESKI  MAKIJAŻ PERMANENTNY USTA + BRWI  MICROBLADING

DOSZKOLENIE
Kolejny krok w doskonaleniu swoich umiejętności. Wybierz, jeden lub kilka 

obszarów, w którym chcesz się specjalizować. 
 MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI  MAKIJAŻ PERMANENTNY UST

 MAKIJAŻ PERMANENTNY KRESEK  MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI, UST, KRESEK

MASTERCLASS
Przygotuj się do szkolenia instruktorskiego. 
Zostań mistrzem pigmentacji brwi i kresek.

 INSTABROWS  POWDER BROWS
 OMBRE BROWS  PIGMENTACJA  KRESKI - EYELINER

 PIGMENTACJA  KRESKI - CIENIOWANA 
 PIGMENTACJA UST - MASTER 

 MAKIJAŻ PERMANENTY METODĄ WŁOSKOWĄ COMBO BROWS

TRENER
To ostatni krok, dzięki któremu 

zdobędziesz niezbędne 
doświadczenie w byciu liderem. 

 SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE
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MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626

MAKIJAŻMAKIJAŻ
PERMAPERMA
NENTNYNENTNY
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DLA  DLA  
POCZĄPOCZĄ
TKUJĄTKUJĄ
CYCHCYCH

Makijaż permanentny
Brwi, kreski, usta

|

dni 8 modelek 5 500 pln5

To idealny start dla wszystkich, którzy chcą 
rozpocząć swoją przygodę z pigmentacją. Na-
uczysz się samodzielnie wykonywać makijaż 
permanentny metodami maszynowymi.

Makijaż permanentny
Usta

dni 3 modelki 3 300 pln3

Poznaj podstawowe zasady wykonywania 
makijażu permanentnego ust, który nada im 
pełniejszego i równomiernego koloru.

Makijaż permanentny
All About Brows

dni 6 modelek 3 900 pln4

Uczestnicząc w naszym szkoleniu poznasz 
techniki Ombre Brows, Insta Brows oraz Po-
wder Effect. Idealna propozycja dla wszyst-
kich, którzy chcą nauczyć się różnych metod 
pigmentacji  brwi.

Makijaż permanentny
Microblading

|

Poznaj metodę ręcznej pigmentacji brwi przy 
użyciu specjalistycznych narzędzi. Dowiesz się 
jak poprawnie prowadzić ruchy swojej ręki by 
nadać bardziej naturalny efekt brwią swoich 
klientek.

dni 4 modelki 3 000 pln3

Makijaż permanentny
Ombre brows

Szkolenie jest na poziomie początkującym i 
kompleksowo przygotowuje do samodzielne-
go wykonywania zabiegu metodą maszynową 
Ombre brows oraz pudru. 

| |

dni 4 modelki 3 300 pln3
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Idealne brwi, usta i kreski
MAKIJAŻ PERMANENTNY
Na naszych szkoleniach dowiesz się w  jaki sposób używać specjalistycznych urządzeń, na-
rzędzi i  preparatów. Poznasz tajniki naszych ekspertów z  makijażu permanentnego, którzy 
przeprowadzą Cię przez takie zagadnienia jak anatomia, analiza kolorystyczna, rysowanie ide-
alnego kształtu brwi czy sposoby aplikacji środków znieczulających. Jednak przede wszystkim 
spędzisz długie godziny ćwicząc na modelkach, by zdoby doświadczenie i samodzielnie móc 
wykonywać dany zabieg w swoim salonie. 
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Makijaż permanentny
Brwi, kreski, usta

||

Szkolenie przeznaczone dla osób, które 
ukończyły podstawowy kurs makijażu per-
manentnego i pragną utrwalić swoją wiedzę 
oraz polepszyć technikę pracy. Na szkoleniu 
wykonasz zabiegi makijażu permanentnego 
brwi, kresek i ust przy zastosowaniu wskazó-
wek naszych trenerów.

dni 6 modelek 3 500 pln3

Makijaż permanentny
Ombre brows

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, któ-
re wykonują już makijaż permanentny brwi 
metodą Ombre i pragną udoskonalić swój 
warsztat pracy. Poznasz tajniki pigmentacji, 
które pozwolą Ci wykonać szybki i perfekcyjny 
zabieg.

||

dzień 2 modelki 1 700 pln1

DLA DLA 
ZAAWANZAAWAN

SOWASOWA
NYCHNYCH

Makijaż permanentny
Instabrows

Zaoferuj swoim klientkom pigmentacje o nie-
samowitej głębi i bardziej wyrazistym efekcie. 
Szkolenie przygotuje Cię do maszynowego wy-
konania makijażu permanentnego brwi, który 
będzie cechować się wyrazistym konturem 
i mocniejszym pigmentem.

dzień 2 modelki 1 700 pln1

Makijaż permanentny
Usta

Idealna opcja dla osób, które chciałyby pogłę-
bić swoją wiedzę z pigmentacji tego obszaru 
twarzy. Nauczyć się jeszcze precyzyjniej na-
nosić barwnik, by nadać piękniejszy i jednolity 
kolor ust.

dzień 2 modelki 1 700 pln1

Makijaż permanentny
Metoda włoskowa

i combobrows
Na tym szkoleniu poznasz jak wykonywać ma-
kijaż permanentny metodą włoskową zgodnie 
z rodzajem układu włosa oraz dowiesz się jak 
wyrównywać asymetrie poprzez idealny ry-
sunek początkowy. Idealne rozwiązanie dla 
osób, które chcą zaproponować swoim klient-
kom coś innego niż wszyscy.

dni 3 modelki 3 000 pln2

Makijaż permanentny
Kreski



Doskonałe uzupełnienie oferty salonów ko-
smetycznych zajmujących się już pigmentacją. 
Dowiesz się w  jaki sposób wykonać prawi-
dłową pigmentację kresek na górnej i dolnej 
powiece.

dzień 2 modelki 1 700 pln1

Microblading

||

Uzupełniające szkolenie dla osób, które już 
pracują na tej metodzie, na którym nauczysz 
się jeszcze precyzyjniej dobierać i nakładać 
pigment, tak by za każdym razem uzyskać 
pożądany efekt. 

dni 2 modelki 2 500 pln2

     Na szkolenia  oznaczone gwiazdką  sugerujemy 
zabrać ze sobą własny sprzęt, który wykorzystu-
jesz do codziennej pracy. Dobrze znane Ci urzą-
dzenie znacząco ułatwi ćwiczenia oraz późniejszą 
samodzielną pracę w salonie.

||

NOWOŚĆ 2020
Skorzystaj z nowej formy 
finansowania szkoleń 
z naszej oferty.

Wybierz Szkolenie na raty. 
Skontaktuj się z najbliższą 
placówką Broadway Beauty
i zapytaj o szkolenie, 
które Cię interesuje.
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Naucz się najskuteczniejszej metody usuwa-
nia makijażu permanentnego i tatuażu, dzięki 
zastosowaniu laserów Q-switch najnowszej 
generacji. Poznaj działanie urządzeń, zdobądź 
praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu wy-
konywania zabiegów.

Makijaż permanentny i tatuaż
Usuwanie laserowe

dzień 3 modelki 999 pln1

Wprowadź do swojego gabinetu usługę pole-
gającą na usuwaniu makijażu permanentnego 
i tatuażu za pomocą specjalistycznego i bez-
piecznego preparatu.

Makijaż permanentny i tatuaż
Usuwanie - Li Pigments Lift

dzień 3 modelki 999 pln1

Na naszym szkoleniu dowiesz sie jak precy-
zyjnie wykonać rysunek brwi i ust przed wy-
konaniem makijażu permanentnego. Jest to 
idealna propozycja, aby nauczyć się i utrwalić 
tą sztukę. 

Makijaż permanentny
Perfekcyjny rysunek

dzień 2 modelki 1 500 pln1

Szkolenie, na którym nauczysz się różnic mię-
dzy pigmentami a barwnikami. Poznasz sub-
stancje barwiące, fizykochemię barw, klasy-
fikacja typów oraz różnic między pigmentami.

Chemia, fizjologia i kolorymetria

Pigmentacja pod lupą

dzień 1 500 pln1

dzień 1-2 modelki 2 500 pln1

Makijaż permanentny i tatuaż
Usuwanie laserowe 
kreski na powiece

Dowiedz jak w bezpieczny, skuteczny i trwały 
sposób usunąć niechciany tatuaż oraz maki-
jaż permanentny w okolicy oka i na powiece. 
Poznasz technikę pracy z wkładką tytanową 
jako formę zabezpieczenia gałki ocznej przy 
użyciu lasera.

Uczestnicy tego szkolenia otrzymają nie-
zbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną,  
umożliwiającą samodzielne wykonanie za-
biegu z zakresu mikropigmentacji medycznej 
w rekonstrukcji brodawki sutkowej. Jest to 
zabieg który umożliwia przywrócenie natu-
ralnego wyglądu piersi po zabiegach chirur-
gicznych.  

Mikropigmentacja 
brodawki sutkowej

dni 1 modelka 3 000 pln2

UZUPEUZUPE
ŁNIAJŁNIAJ

ĄCEĄCE

Nauczymy cię samodzielnie wykonywać za-
bieg mikropigmentacji skóry głowy, który ma 
za zadanie imitować  na skórze efekt krótko 
ściętych włosów. Dzięki niemu jesteśmy w sta-
nie zagęścić włosy i ukryć łysienie.  

Mikropigmentacja
Skóra głowy

dni 1-2 modelki 3 000 pln2
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MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626

KOSMEKOSME
TOLOGIATOLOGIA
ESTETYESTETY
CZNACZNA
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Mezoterapia mikroigłowa

Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać 
mezoterapię mikroigłową twarzy poprzez 
aplikację prepratów przy pomocy urządzenia 
do mikronakłuwania. Zabieg poprawia kon-
dycję skóry, rewitalizując ją i pozwalając na 
redukcję różnego rodzaju defektów.

dzień 3 modelki 600 pln1

Techniki wypełnień 
Kwasem hialuronowym 

Twarz
Szkolenie dla tych, którzy chcieliby zdobyć 
wiedzę na temat iniekcyjnego aplikowania 
usieciowanego kwasu hialuronowego w ob-
szarze twarzy. Naucz się dobierać odpowied-
nie techniki wypełniania, aby każdorazowo 
uzyskać pożądany przez klienta efekt.

dzień 3 modelki 1 700 pln1

BB Glow
Poznasz zastosowania specjalistycznych 
urządzeń i preparatów, które rozjaśniają i wy-
równują koloryt skóry, poprzez zniwelowanie 
przebarwień oraz pobudzają skórę do regene-
racji. Zdobędziesz wiedzę na temat zabiegów 
terapeutycznych i regeneracyjnych z zasto-
sowaniem promieniowania świetlnego LED.

dzień 2-3 modelki 1 000 pln1

Mezoterapia igłowa 
i lipoliza iniekcyjna

Na szkoleniu nauczysz się wykonywać zabieg 
mezoterapii igłowej twarzy, głowy oraz ciała. 
Zabiegi mają na celu rewitalizację i odmło-
dzenie skóry, redukcję tkanki tłuszczowej oraz 
stymulację wzrostu cebulki włosa.

dzień 3 modelki 1 000 pln1

Specjalista
Anti-aging

Jest to pakiet szkoleń, który obejmuje mezo-
terapię igłową i lipolizę iniekcyjną, techniki 
wypełnień kwasem hialuronowym twarzy i ust 
oraz wolumetrię. Dzięki poznanym metodom 
będziesz mógł zadbać o zachowanie młodego 
i atrakcyjnego wyglądu swoich klientów.

dni 12 modelek 5 500 pln4

Techniki wypełnień kwasem hialuronowym
Wolumetria

Modelowanie twarzy
Dowiedz się w jaki sposób modelować policz-
ki, żuchwę, oraz brodę. Poznacie różne tech-
niki wprowadzania kwasu usieciowanego w 
obrębie wyżej wymienionych partii twarzy.

dzień 3 modelki 2 500 pln1

Piękno u źródła
KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
Kosmetologia estetyczna to połączenie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych 
w zakresie dermatologii oraz kosmetologii. Zabiegi, których celem jest zapobieganie starzeniu 
się skóry i usuwanie lub rekonstrukcja powstałych już mankamentów. Efektem ich połączenia 
otrzymujemy piękną i jędrną skórę twarzy oraz całego ciała.  Posiadamy bogatą ofertę kursów 
dla kosmetycznek, kosmetologów, pielęgniarek i lekarzy, którzy chcą rozszerzyć swoją ofertę 
i zapewnić najwyższą jakość usług dla swoich klientów.
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Nici PDO
Wykonywanie zabiegów polegających na apli-
kowaniu w wybrane obszary skóry twarzy, szyi
i dekoltu, specjalistycznych nici liftingujących
PDO. Dowiesz się jak możesz wykorzystać ich
potencjał, dobierając je w odpowiedni sposób.
Przywróć młody wygląd skóry poprawiając 
jej jędrność, elastyczność oraz nawilżenie.

dzień 2-3 modelki 1 800 pln1

Nici haczykowe COG
Po ukończeniu tego szkolenia, będziesz w sta-
nie samodzielnie wykonywać zabiegi, polega-
jące na iniekcyjnym aplikowaniu w wybrane
obszary skóry twarzy, specjalistycznych nici
liftingujących - haczykowych COG. Ich sku-
teczność w zakresie poprawy sprężystości 
skóry i liftingu jest wysoka i przynosi trwałe 
efekty.

dzień 3 modelki 2 000 pln1

Osocze bogatopłytkowe
Przyjdź na szkolenie i poznaj możliwości re-
witalizacji i liftingu skóry z zastosowaniem 
osocza bogatopłytkowego. Usystematyzuj 
wiedzę z zakresu właściwości osocza i naj-
skuteczniejszych sposobów wykorzystania 
jego potencjału oraz zapoznaj się z zasadami 
obsługi wirówki laboratoryjnej i technikami 
podawania preparatu.

dzień 3 modelki 1 700 pln1

Fibryna bogatopłytkowa
Szkolenie dostarczy niezbędnej wiedzy 
i umiejętności, do samodzielnego wykonywa-
nia zabiegów rewitalizacji i liftingu skóry, przy 
zastosowaniu fibryny bogatopłytkowej. Jego 
uczestnicy poznają zasady obsługi wirówki 
laboratoryjnej oraz sposób wykorzystania 
środków medycznych do aplikowania fibryny.

dzień 3 modelki 1 700 pln1

Osocze i fibryna
bogatopłytkowa

Zdobądź umiejętności, które pozwolę Ci sa-
modzielnie wykonywać zabiegi rewitalizacji 
i liftingu skóry z zastosowaniem osocza boga-
topłytkowego oraz fibryny bogatopłytkowej. 
Dowiedz się, w jaki sposób dobierać i stoso-
wać odpowiednie metody aplikacji i  jak ob-
sługiwać wirówkę laboratoryjną.

dni 6 modelek 2 800 pln2

Techniki wypełnień kwasem hialuronowym 
Usta, metody rosyjskie
dla zaawansowanych

Szkolenie przeznaczone dla osób wykonują-
cych już zabiegi powiększania ust. Nauczysz 
się samodzielnego modelowania kształtu ust 
i wyznaczaniu ich symetrii z wykorzystaniem 
innowacyjnej metody rosyjskiej dr Garunova.

dzień 3 modelki 2 500 pln1

Specjalista z technik
Wypełnień kwasem

hialuronowym
Szkolenie przygotuję Cię do wykonywania 
zabiegów z zakresu wypełniania zmarszczek 
oraz ust przy pomocy kwasu hialuronowego 
w obszarze twarzy. Zdobądź niezbędną wie-
dzę i zaproponuj swoim klientkom fachowe 
zabiegi rewitalizacji skóry pod okiem naszych 
trenerów. 

dni 5 modelek 2 800 pln2

Techniki wypełnień 
kwasem hialuronowym 

Usta
Szkolenie dla osób, które chciałyby zdobyć 
wiedzę z zakresu konturowania i modelowania
ust. Nauczysz się dobierać odpowiedni usie-
ciowany kwas hialuronowy oraz poznasz 
techniki jego aplikacji tak aby uzyskać ide-
alny kształt ust.

dzień 4 modelki 1 700 pln1

Zaawansowane techniki wypełnień 
kwasem hialuronowym 

Usta dla zaawansowanych
Podczas szkolenia poznasz najnowsze tech-
niki kształtowania oraz modelowania ust - 
techniki podstawowe, praca kaniulą, technika 
rosyjska, technika paryska, technika Jolie Lips, 
technika Garunowa, technika Hollywood Lips, 
technika Luxury Lips, a także sposoby na uno-
szenie kącików. Dla osób wykonujących już 
zabiegi powiększania ust.

dni 5-6 modelki 3 500 pln2
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Lifting Skóry
Urządzenie Plasma

Wykonywanie nieinwazyjnego liftingu skóry, 
redukcja zmarszczek, usuwanie przebarwień 
przy zastosowaniu specjalistycznego urzą-
dzenia emitującego plazmę. Oddziaływanie na 
skórę i tkankę podskórną, ustawianie parame-
trów urządzenia oraz przygotowanie obszaru 
zabiegowego. Zdobędziesz wiedzę z zakresu 
nieinwazyjnego liftingu skóry.

dzień 2-3 modelki 1 500 pln1

Chcesz zostać 
ekspertem 

w dziedzinie
kosmetologii 
estetycznej? 

Koniecznie zobacz ofertę rocz-
nej szkoły College (str. 31), która 

kompleksowo przygotuje Cię do 
wykonywania zabiegów zaawan-

sowanej kosmetologii.

Mikronakłucia w połączeniu z
Peelingiem Chemicznym

Terapie łączone. W wyniku działania mezo-
terapii mikroigłowej powstają mikrourazy 
i mikrokanały, przez które transportowane 
są cząsteczki kwasu. Pozwala to na szybszą 
penetracje peelingu chemicznego w głębsze 
warstwy skóry. Dzięki połączeniu peelingu i 
mikronakłuwania uzyskujemy lepsze efekty 
zabiegowe.

dzień 2 modelki 800 pln1

level 2
Peelingi chemiczne

Peeling to kontrolowane usunięcie części 
lub całości naskórka. Polega na złuszcza-
niu,niszczeniu zmian chorobowych  lub wad 
kosmetycznych w obrębie naskórka lub skó-
ry właściwej. W trakcie szkolenia pracujemy 
na peelingach o wyższych stężeniach,które 
działają antystarzeniowo i mobilizują skórę 
do odnowy i regeneracji.

dzień 2 modelki 700 pln1

Innowacyjne techniki
zastosowania nici  

w zabiegach na twarz 
Naucz się wykorzystywać w pełni moc nici, 
dopasowując rodzaj i metodę aplikacji do za-
łożonych celów zabiegowych. W wyczerpujący 
sposób omówione zostaną techniki implanto-
wania nici w zabiegach:  liftingu powiek, ko-
rekcji nosa, rewitalizacji ust – Pushing tech-
nique, Hatching insertion, Cog nose & filler, 
Lipfilling MO.

dzień 2-4 modelki 2 500 pln1

Szkolenie kosmetyczne
dla pielęgniarek

Szkolenie przeznaczone dla pielęgniarek 
i ratowników medycznych. Kurs nauczy Cię 
podstawowej wiedzy kosmetycznej, oraz pra-
widłowego przygotowania skóry przed zabie-
gami kosmetologi estetycznej. Oczyszczanie 
manualne skóry, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, D'Arsonval,  eks-
foliacja kwasami oraz dermabrazja derma 
med-planning. 

dni 7 modelek 2 500 pln3
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NOWOŚĆ 2020
Skorzystaj z nowej formy 
finansowania szkoleń 
z naszej oferty.

Wybierz Szkolenie na raty. 
Skontaktuj się z najbliższą 
placówką Broadway Beauty
i zapytaj o szkolenie, 
które Cię interesuje.



KOSMEKOSME
TYKATYKA MASZ PYTANIA?

+48 512 773 626
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Hydrabrazja z infuzją tlenową
Dowiesz się jak higienicznie i bezboleśnie 
oczyścić i zrewitalizować skórę za pomocą 
hydrabrazji i infuzji tlenowej. Poznasz zasa-
dy obsługi profesjonalnego urządzenia które 
za pomocą sprzężonego tlenu oczyszcza i 
wprowadza substancje aktywne w głąb skóry. 

dzień 3 modelki 600 pln1

Wybielanie zębów
Szkolenie dla osób, które chcą zapropono-
wać najwyższa jakość usług. W jego trakcie 
uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną oraz 
umiejętności praktyczne, umożliwiające sa-
modzielne wykonywanie zabiegów wybielania 
zębów z użyciem specjalistycznego preparatu 
PureLite i specjalistycznej lampy zabiegowej 
LED.

dzień 2 modelki 700 pln1

Dermabrazja
Derma Med-Planing

Szkolenie przedstawia zagadnienie derma-
brazji manualnej, która dzięki użyciu skalpela,
pozwala skutecznie usunąć zrogowaciały na-
skórek oraz owłosienie na twarzy tzw. meszek.
Dowiesz się, jakie defekty powierzchniowe 
możesz eliminować. Poznasz właściwą i bez-
pieczną technikę posługiwania się skalpelem 
i zyskasz wiedzę na temat preparatów.

dzień 3 modelki 1 000 pln1

Depilacja woskiem
Odbywając to szkolenie, starannie przy-
gotujesz się do samodzielnego wykonywa-
nia zabiegów usuwania niepożądanego lub 
nadmiernego owłosienia, z poszczególnych 
obszarów ciała, z zastosowaniem różnych ro-
dzajów specjalistycznych wosków do depilacji 
(miękkich i twardych).

dzień 3 modelki 800 pln1

Depilacja pastą cukrową

Profesjonalne wykonanie depilacji pastą cu-
krową. Poznasz etapy i techniki wykonywania 
zabiegu usuwania niechcianego owłosienia. 
Omówione i pokazane zostaną sposoby depi-
lacji różnych obszarów ciała. Dowiesz się jak 
aplikować pastę z największą skutecznością 
oraz jakich zasad higieny należy przestrzegać.

dzień 3 modelki 500 pln1

Poznaj wiedzę, niezbędną do profesjonalne-
go, samodzielnego wykonywania zabiegów 
kosmetycznych, polegających na stylizacji 
paznokci, z zastosowaniem lakierów hybry-
dowych (światłoutwardzalnych) oraz usyste-
matyzuj informacje z zakresu manicure.

Manicure
Hybrydowy

dzień 3 modelki 600 pln1

Stylizacja paznokci
metodą żelową

To zabieg dający trwałe efekty, pod warun-
kiem, że został wykonany w profesjonalny 
sposób. Poznając budowę paznokcia, meto-
dy jego pielęgnacji oraz stylizacji przy użyciu 
właściwych narzędzi i masy żelowej,, także 
w wariancie przedłużania paznokci na formie 
czy za pomocą tipsów. 

dni 3 modelki 1 100 pln2

Klasyczne piękno 
KOSMETYKAKOSMETYKA
Kosmetyka oddziaływuje na skórę twarzy, dekoltu, dłoni 
i całego ciała w taki sposób, by zapewnić jej piękny i zdrowy 
wygląd. Działa ona jedynie na powierzchni skóry, nie inge-
rując zbyt mocno w  ciało człowieka. Biała kosmetyka jest 
często postrzegana przez klientki jako nieco bardziej tańsze 
i mniej stresujące rozwiązanie problemów ze skórą. To de-
alne rozwiązanie dla tych, którzy boją się igieł i strzykawek. 
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Elektrokoagulacja
Samodzielne wykonywanie zabiegów elek-
trokoagulacji. Naucz się obsługiwać elektro-
koagulator - urządzenie emitujące prąd o wy-
sokiej częstotliwości powodujące miejscową 
termolizę. Przy jego pomocy, osiągniesz różne 
cele zabiegowe, takie jak: epilacja, zamknięcie 
naczynek krwionośnych, usunięcie włóknia-
ków itp.

dzień 2 modelki 600 pln1

Body piercing
To szkolenie kompleksowo przygotuje Cię do 
samodzielnego wykonywania kosmetycznych 
zabiegów przekłuwania różnych części ciała, 
w celu umieszczenia w nich ozdób o charakte-
rze upiększającym. Poznasz przeciwwskazania 
do zabiegu, zalecenia dla klienta, po jego wy-
konaniu, niezbędne preparaty oraz akcesoria.

dzień 4-6 modelek 1 100 pln1

Mikrodermabrazja
diamentowa

Poznaj skuteczną metodę oczyszczania skóry, 
która polega na mechanicznym złuszczaniu 
naskórka z zastosowaniem specjalistycznego 
urządzenia z głowicą diamentową. Zgłębisz 
wiedzę z zakresu dostępnych urządzeń oraz 
rodzaju głowic i ich zastosowaniem podczas 
zabiegów.

dzień 3 modelki 400 pln1

level 1
Peelingi Chemiczne

Peeling to kontrolowane usunięcie części 
lub całości naskórka. Polega na złuszcza-
niu,niszczeniu zmian chorobowych  lub wad 
kosmetycznych w obrębie naskórka lub skó-
ry właściwej. W trakcie szkolenia pracujemy 
na peelingach o niskim stężeniu w obrębie 
naskórka. 

dzień 3 modelki 500 pln1

Naucz się wykonywać zabieg kosmetyczny pa-
znokci metodą manicure japońskiego. Poznaj 
poszczególne etapy, zasady wykonywania, 
preparaty oraz techniki stosowania. Bazując 
na składnikach aktywnych, zawartych w pa-
ście i pudrze P. Shine, możesz zaproponować 
swoim klientkom zupełnie nową jakość ob-
sługi.

Manicure
Japoński

dzień 3 modelki 500 pln1

Microneedling
Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują 
szczegółową wiedzę na temat procesu po-
wstawania blizn, ich budowy fizjologicznej 
oraz zaburzeń i  patologicznego rozrostu. 
Dzięki temu będą potrafili samodzielnie roz-
poznać rodzaje blizn i zakwalifikować klienta 
do zabiegu.

dzień 3 modelki 2 000 pln1

level 1
Kurs Kosmetyczny

Kurs kosmetyczny dla osób rozpoczynających 
przygodę w branży kosmetycznej. Na szkoleniu 
dowiesz się jak wykonać podstawowe zabiegi 
kosmetyki białe, takie jak: masaż twarzy, henna 
brwi, eksfoliacja kwasami, depilacja woskiem, 
mikrodermabrazja.  

dni 10 modelek 3 500 pln5

|

level 2
Kurs Kosmetyczny

Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukoń-
czyły kurs kosmetyczny level 1. Szkolenie przy-
gotuje Cię do wykonywania zabiegów z zakresu: 
drenażu limfatycznego twarzy, oxybrazji, oczysz-
czania wodorowego, fali radiowych, mezoterapii 
mikroigłowej, dermabrazji oraz depilacji pastą 
cukrową.

dni 10 modelek 3 000 pln4

||

Szkolenie z zakresu pedicure kosmetycznego, 
które profesjonalnie przygotuje cię do prze-
prowadzenia tego zabiegu. Obejmuje m.in. 
prawidłowe skrócenie i opracowanie płytki 
paznokciowej, usuwanie zrogowaciałego na-
skórka przy użyciu frezarki. Prawidłowy dobór 
preparatów i kosmetyków.

Pedicure kosmetyczny

dzień 2 modelki 600 pln1
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Kurs kosmetyczny dla osób rozpoczynających 
przygodę w branży kosmetycznej. Na szkoleniu 
dowiesz się jak wykonać podstawowe zabiegi ko-
smetyki białe, takie jak: masaż twarzy, henna brwi, 
eksfoliacja kwasami, depilacja woskiem, mikro-
dermabrazja.  

level 1
Kurs Kosmetyczny

dni 10 modelek 3 500 pln5

BESTSELLER NOWOŚĆ

Szkolenie przeznaczone dla pielęgniarek i ratow-
ników medycznych. Kurs nauczy Cię podstawowej 
wiedzy kosmetycznej, oraz prawidłowego przygo-
towania skóry przed zabiegami kosmetologi es-
tetycznej. Oczyszczanie manualne skóry, mikro-
dermabrazja, peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 
D’Arsonval,  eksfoliacja kwasami oraz dermabrazja 
derma med-planning.

Szkolenie kosmetyczne
dla pielęgniarek

dni 7 modelek 2 500 pln3

|





TRYCHOTRYCHO
LOGIALOGIA MASZ PYTANIA?

+48 512 773 626



Trychologia
dla początkujących 

Trychologia
dla zaawansowanych

Otrzymaj szczegółową wiedzę z zakresu za-
burzeń fizjologicznych i zmian chorobowych 
w obrębie skóry głowy. Uzyskasz niezbędną 
wiedzę oraz umiejętności, pozwalające na wy-
konywanie zabiegów pielęgnacyjnych, z za-
stosowaniem specjalistycznych preparatów 
kosmetycznych. Poznasz czynniki wpływające 
na stan skóry głowy i kondycję włosa oraz 
sposób diagnostyki za pomocą mikrokame-
ry. Poszerzając ofertę usług o  trychologię, 
zapewnisz kompleksowe wsparcie klientom.

Pomóż swoim klientom rozwiązać problem 
utraty włosów lub powstrzymać proces ły-
sienia za pomocą mezoterapii igłowej i mi-
kroigłowej. Na szkoleniu dowiesz się jakie 
są metody i techniki stymulacji skory głowy 
i aplikowaniu w wybrane obszary specjali-
stycznych preparatów zarówno w kategorii 
wyrobów medycznych jaki i kosmetycznych. 
Ich zamierzonym efektem zabiegowym będzie 
powstrzymanie procesu łysienia lub nadmier-
nego wypadania włosów oraz rewitalizacja 
skóry głowy.

dzień 1 modelka 1 700 pln1

|

dni 4 modelki 3 000 pln2

||

Piękne i zdrowe włosy
TRYCHOLOGIATRYCHOLOGIA
To dziedzina medycyny i kosmetologii, zajmująca się diagnozowaniem, analizą przyczyn niepo-
kojących zmian, wspomaganiem leczenia chorób skóry głowy i włosów oraz pielęgnacją, która 
ma na celu poprawę jakości skóry głowy, a  tym samym włosów. Trychologia kosmetyczna 
- kompleksowe rozpoznanie, diagnostyka, zabiegi terapeutyczne, wsparcie leczenia dermato-
loga, endokrynologa, chirurga lub psychoterapeuty. Trychologia obejmuje diagnostykę takich 
schorzeń jak: łojotokowe zapalenie skóry, łupież tłusty, łupież suchy, atopowe zapalenie skóry, 
łuszczycę, przerzedzenie włosów, łysienie, egzemy, hiperhydrozę (nadmierna potliwość) czy 
trichotilomanię (wyrywanie włosów świadomie lub nieświadomie).
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Szkolenie przygotuje Cie do współpracy z la-
boratorium diagnostycznym. Nauczysz się 
pobierania materiału mykologicznego i bak-
teriologicznego. Dowiesz się jak zastosować 
terapię w podstawowych chorobach aparatu 
paznokciowego. Podczas kursu przyswoisz 
również wiedzę z zastosowania terapii w walce 
z wirusem HPV - elektrokoagulacja, ziołolecz-
nictwo, metody chemiczne.

dzień 3 modeli 1 600 pln1

Badania mykologiczne i bakterio-
logiczne & Brodawki wirusowe 

Wiedza teoretyczna o deformacjach i dys-
funkcjach podologicznych stóp w przypad-
ku zastosowania indywidualnych otroz oraz 
umiejętności praktycznych pozwalających na 
samodzielne projektowanie i wykonywanie 
indywidualnie dobranych odciążeń. Dodat-
kowo zdobędziesz umiejętności w tworzeniu 
rekonstrukcji płytki paznokciowej różnymi 
metodami. 

Ortozy i odciążenia &
Rekonstrukcja płytki paznokciowej

dzień 2 modeli 1 400 pln1

Implanty tytanowe to klamry, które są naj-
nowszym oraz jednym z najbardziej skutecz-
nych rozwiązań w korygowaniu wrastających 
i wkręcających paznokci. Nauczysz się indy-
widualnie dostosowywać nici tytanowe do 
deformacji paznokcia oraz poznasz różne 
techniki tworzenia klamer tytanowych.

Implanty podologiczne

Ti

dzień 3 modeli 1 800 pln1

Poznasz przyczyny powstawania wrastają-
cych i wkręcających paznokci oraz problemu 
nawracalności. Nauczysz się holistycznego 
podejścia do korygowania płytki paznokcio-
wej, dzięki opracowaniu 6 różnych technik 
ortonyksji a także zastosowanie taśm kine-
siotapingu. Część praktyczna da możliwość 
przećwiczenia każdej techniki na fantomach 
oraz modelach.

Ortonyksja

dzień 5 modelek 3 300 pln2

Rozszerzony kurs jest rozwinięciem pod-
stawowego o dodatkowe zagadnienia, które 
rozwiną Twoje umiejętności. Dodatkowa wie-
dza na temat badań mykologicznych i bak-
teriologicznych. Wykonywanie rekonstrukcji 
paznokci różnymi technikami, projektowanie 
i wykonywanie ortez i odciążeń a także usu-
wanie zmian wirusowych elektokoagulacją. 

Podologia dla początkujących 
poziom rozszerzony

| ||

dni 8 modeli 5 500 pln5

Podstawowy kurs to wiedza teoretyczna i prak-
tyczna z zakresu: Fizjologii i anatomii skóry, pa-
znokci i stóp; chorób dermatologicznych w podo-
logii; korygowania wrastających i wkręcających 
paznokci; deformacji i dysfunkcji podologicz-
nych stóp; preparatów, odciążeń i opatrunków; 
hiperkeratoz (modzele, odciski, pękające pięty 
i rozpadliny) przy użyciu dłuta i skalpela oraz 
pielęgnacji paznokci.

Podologia dla początkujących

|

dni 6 modeli 3 100 pln3
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W zdrowym ciele, zdrowy duch
PODOLOGIAPODOLOGIA
Podologia to dziedzina zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób stóp. Zabiegi po-
dologiczne mają różnoraki charakter i wymagają od osoby praktykującej ten zawód wiedzy 
i praktyki. Podolodzy szczególnie często zajmują się profilaktyką i leczeniem stóp sportow-
ców, pacjentów ograniczonych ruchowo, dotkniętych chorobami skóry, kości i stawów, cho-
robami przemiany materii, pacjentami z wadliwym ustawieniem stóp i deformacjami palców, 
z dolegliwościami tj.: odciskami, modzelami, brodawkami, a także wrastającymi, czy grzybiczy-
mi paznokciami, pocącymi się stopami, z rozpadlinach na piętach.
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Dowiesz się jak w profesjonalny sposób wy-
konać pedicure podologiczny, nauczysz się 
opracowywać paznokcie wraz z wałami oko-
łopaznokciowymi odpowiednimi frezami, 
usuwania hiperkeratoz o  różnym stopniu 
nasilenia za pomocą dłuta i skalpela a także 
prawidłowo dobierać preparaty, odciążenia 
i podstawowe opatrunki.

Pedicure podologiczny

dni 4 modelki 1 900 pln2

Szkolenie przygotuje Cię jak w prawidłowy 
sposób postępować ze zdeformowanymi pa-
znokciami. Nauczysz się odróżniać paznokcie 
wrastające od wkręcających oraz sposoby ich 
korygowania. Zdobędziesz umiejętności w za-
kładaniu metalowych klamer trzyczęściowych 
oraz plastikowych B/S Spange.

Klamry podologiczne 

dzień 2 modeli 1 500 pln1

NOWOŚĆ 2020
Skorzystaj z nowej formy 
finansowania szkoleń 
z naszej oferty.

Wybierz Szkolenie na raty. 
Skontaktuj się z najbliższą 
placówką Broadway Beauty
i zapytaj o szkolenie, 
które Cię interesuje.



Podstawowy kurs to wiedza teoretyczna i prak-
tyczna z zakresu: Fizjologii i anatomii skóry, pa-
znokci i stóp; chorób dermatologicznych w podo-
logii; korygowania wrastających i wkręcających 
paznokci; deformacji i dysfunkcji podologicznych 
stóp; preparatów, odciążeń i opatrunków; hiper-
keratoz (modzele, odciski, pękające pięty i rozpa-
dliny) przy użyciu dłuta i skalpela oraz pielęgnacji 
paznokci.

Podologia dla początkujących

|

dni 6 modeli 3 100 pln3

  BESTSELLER



OPRAWAOPRAWA
OCZUOCZU
I WIZAŻI WIZAŻ MASZ PYTANIA?

+48 512 773 626
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Henna to popularny zabieg, który najczęściej 
łączony jest z regulacją brwi. Naucz się wy-
konywać go w sposób poprawny i bezpieczny. 
Poznaj sposób dobierania właściwego kolo-
ru henny oraz przygotowywania jej. Dobierz 
kształt brwi do cech anatomicznych twarzy, 
wyreguluj i wykonaj zabieg. W programie do-
datkowo depilacja woskiem.

Henna
Brwi i rzęsy

dzień 2 modelki 800 pln1

Naucz się wykorzystywać zestawy specja-
listycznych preparatów do stylizacji marki 
Mayamy. Poznaj zasady prawidłowej oprawy 
oka i naucz się idealnie dobierać kształt brwi 
do twarzy. Dowiedz się jak trafnie skompono-
wać kolor henny oraz prawidłowo aplikować 
ją na brwi.

Henna pudrowa 
i architektura brwi

|

dni 3 modelki 1 400 pln2

Wyjątkowe szkolenie Brow Bar na którym 
opanujesz sztukę tworzenia idealnych brwi! 
Koloryzacja i tonowanie brwi, nauka rysunku, 
idealny kształt łuku brwiowego, henna pudro-
wa, regulacja oraz laminacja brwi.

Specjalista stylizacji brwi
Brow Bar

dni 4 modelki 1 900 pln2

BROWBROW
BARBAR

Poszerz ofertę swojego gabinetu o nowość, 
wchodzącą na rynek beauty - zabieg laminacji 
brwi. Zdobądź wiedzę teoretyczną oraz umie-
jętności praktyczne, umożliwiającą samodziel-
ne wykonywanie zabiegów kosmetycznych w 
zakresie laminacji oraz regulacji brwi z użyciem 
specjalistycznych preparatów do stylizacji brwi 
marki Mayamy.

Laminacja brwi 

dzień 3 modelki 500 pln1

Poznasz historię makijażu i teorię koloru, 
najlepsze i najtrwalsze produkty do makijażu 
oraz nauczysz się dokonywać analizy kolory-
stycznej, będącej podstawą udanego wizażu.
Zdobądź umiejętności wykonywania makijażu 
okolicznościowego, dziennego, ślubnego oraz 
make-up kobiety dojrzałej. 

Wizaż i analiza
kolorystyczna

dni 4 modelki 1 500 pln2

Efekt Liftingu daje oczom niepowtarzalną głę-
bię, sprawi iż Twoje rzęsy staną się naturalnie 
podkręcone, uniesione oraz optycznie pogru-
bione. Zaproponuj go klientom swojego gabi-
netu, zdobywając niezbędna wiedzę i umiejęt-
ności praktyczne dostępne dla uczestników 
tego szkolenia. 

Lifting rzęs

dzień 2 modelki 700 pln1
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Oczy są zwierciadłem duszy
OPRAWA OCZU I WIZAŻ
Oczy i  ich okolice stanowią najważniejszy element naszej twarzy. O  tym jaki wyraz nadają 
naszej twarzy decyduje ich oprawa - powieki, brwi, rzęsy, dlatego tak ważne jest by zadbać 
o ich piękny i estetyczny wygląd. Obecnie coraz więcej klientek decyduję się na nieinwazyjne 
poprawianie wyglądu swoich brwi poddając się zabiegom w brow barach oferujących modelo-
wanie i koloryzację brwi za pomocą henny. Zdobądź niezbędne umiejętności i poszerz swoją 
ofertę w salonie kosmetycznym.
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Szkolenie przeznaczone dla osób, które odby-
ły kurs metodą 1:1. Biorąc udział w szkoleniu 
zdobędziesz wiedzę z zakresu tworzenia oraz  
doklejania kępek i rzęs pojedynczych. 

Przedłużanie rzęs
Metoda objętościowa 2D 3D

dzień 1 modelka 990 pln1

Szkolenie przeznaczone dla osób, które od-
były kurs metodą 1:1 oraz metodą objętościo-
wą 2D i 3D. Poznasz typy i rodzaje rzęs oraz 
kryteria ich doboru, do konkretnego zabiegu. 
Szkoleniowiec omówi najpopularniejsze tech-
niki objętościowe.

Przedłużanie rzęs
Metoda Volume Lashes

dzień 1 modelka 1 100 pln1

Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę teoretyczną 
oraz praktyczną. Nauczysz się przedłużenia 
i optycznie zagęszczenia przyklejanych po-
jedynczo do rzęs naturalnych. Techniczne 
opanowanie metody 1:1 daje podstawy do 
prawidłowej nauki metod objętościowych. 
Uzyskany efekt sprawia ,że oko wygląda de-
likatnie i naturalnie jak po użyciu maskary.

Przedłużanie rzęs
Metoda 1:1

dzień 1 modelka 900 pln1







BESTSELLER
Poszerz ofertę swojego gabinetu o nowość, wcho-
dzącą na rynek beauty - zabieg laminacji brwi. 
Zdobądź wiedzę teoretyczną oraz umiejętności 
praktyczne, umożliwiającą samodzielne wykony-
wanie zabiegów kosmetycznych w zakresie lami-
nacji oraz regulacji brwi z użyciem specjalistycz-
nych preparatów do stylizacji brwi marki Mayamy.

Laminacja Brwi

dzień 3 modelki 500 pln1



STANISTANI
SŁAWSŁAW

SKASKAMASZ PYTANIA?
+48 512 773 626
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Stanisławska
Ombre Brows

Zdobądź umiejętność samodzielnego wyko-
nywania makijażu permanentnego brwi ma-
szynową metodą Ombre Brows i Powder Ef-
fect, z użyciem specjalistycznego urządzenia 
do aplikowania pigmentu. Naucz się tworzyć 
idealny kontur, poznaj podstawy teoretyczne 
i przećwicz umiejętności właściwej aplikacji 
pigmentu.

|

dni 4 modelki 4 000 pln3

Stanisławska
Makijaż permanentny 

brwi, kreski, usta

I

Poznaj techniki i sposoby obsługi urządzeń, 
zasady doboru właściwych preparatów. Te-
matyka obejmuje pigmentację brwi, kresek 
oraz ust, z zastosowaniem specjalistycznych 
narzędzi a także niezbędną wiedzę z obszaru 
analizy kolorystycznej czy właściwego doboru 
kształtu pigmentacji do indywidualnych cech 
twarzy i urody.

dni 8 modelek 7 000 pln5

Stanisławska
All About Brows

Jako uczestnik szkolenia poznasz technikę 
Ombre Brows, Powder Effect oraz Insta Brows. 
Idealnie skrojona opcja dla wszystkich, którzy 
chcieli by poznać wszystkie metody jedno-
cześnie. 

dni 6 modelek 4 500 pln4

Wystąpienia publiczne - na to słowo często 
ludzi ogarnia paraliż, ale każdy z nas może 
dobrze występować. To nie zawsze talent, lecz 
umiejętność, którą można nabyć. Każdy z nas 
codziennie występuje w gronie przyjaciół, ro-
dziny, w pracy - róbmy to dobrze!

Wystąpienia publiczne

dzień 2 500 pln1
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Zostań expertem w branży
STANISŁAWSKA
Umiejętność przekazywania swojej wiedzy w sposób ciekawy, a jednocześnie wyczerpujący to 
cechy wyłącznie dobrych trenerów. Marka Stanisławska to najwyższe kwalifikacje potwierdzo-
ne certyfikatami z całego świata. Setki doskonale wyszkolonych linergistów, tysiące godzin 
spędzonych przy stanowiskach zabiegowych, na mównicach i salach wykładowych. Wejdź na 
wyższy poziom wiedzy dzięki szkoleniom opracowanych przez Żanetę Stanisławską - właści-
cielka marki Broadway Beauty.

DLA DLA 
POCZĄPOCZĄ
TKUJĄTKUJĄ
CYCHCYCH
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Stanisławska
Makijaż permanentny 

brwi, kreski, usta

II

Uzupełnij swoją wiedzę pod okiem najlep-
szych specjalistów. Zdobądź zaawansowaną 
znajomość sposobu wykonywania makijażu 
permanentnego (pigmentacja brwi, kresek 
i ust), z zastosowaniem najnowocześniejszych 
metod maszynowych. Poznaj specjalistyczne 
urządzenia, narzędzia i preparaty.

dni 6 modelek 4 000 pln3

Stanisławska
Trener Makijażu
Permanentnego

Autorski program nauczania Żanety Stani-
sławskiej stworzony specjalnie dla linergi-
stów, którzy chcą posiąść umiejętności tre-
nerskie w zakresie makijażu permanentnego. 
Ukończenie kierunku otworzy Ci drogę do 
świata szkolenia linergistów. Podstawą pro-
gramu jest przełamanie strachu przed wy-
stąpieniami publicznymi i doskonaleniem 
swojej pracy. 

dni (5 dni + 5 dni po mc-u) 9 900 pln10

Stanisławska
Ombre Brows

Zajęcia praktyczne pozwolą dogłębnie prze-
testować zdobytą wiedzę i z powodzeniem 
zastosować technikę Ombre Brows i Powder 
Brows w bardziej skomplikowanych przy-
padkach. Wyspecjalizuj się w prawidłowym 
doborze i  aplikacji pigmentów, swobodnej 
obsłudze urządzenia oraz zastosowania pre-
paratu Soft X. 

||

dzień 2 modelki 2 000 pln1

Stanisławska
Luxury lips

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnego 
wykonywania zabiegów kosmetycznych, po-
legających na specjalistycznej pigmentacji 
ust bez efektu konturu. Poznasz metody ma-
szynowe z użyciem odpowiednich urządzeń, 
narzędzi i  preparatów zabiegowych, przy 
zastosowaniu zaawansowanych, autorskich 
technik.

dzień  2 modelki 2 000 pln1

N
O

W
O

ŚĆ

DLA DLA 
ZAAWANZAAWAN

SOWASOWA
NYCHNYCH

     Na szkolenia  oznaczone gwiazdką  sugerujemy 
zabrać ze sobą własny sprzęt, który wykorzystu-
jesz do codziennej pracy. Dobrze znane Ci urzą-
dzenie znacząco ułatwi ćwiczenia oraz późniejszą 
samodzielną pracę w salonie.

NOWOŚĆ 2020
Skorzystaj z nowej formy 
finansowania szkoleń 
z naszej oferty.

Wybierz Szkolenie na raty. 
Skontaktuj się z najbliższą 
placówką Broadway Beauty
i zapytaj o szkolenie, 
które Cię interesuje.





COLLEGECOLLEGE
ROCZNAROCZNA
SZKOŁASZKOŁA

MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626

GDAŃSK × KATOWICE × KRAKÓW
POZNAŃ × WARSZAWA × WROCŁAW



Wielkie możliwości na wyciągnicie ręki!
BROADWAY BEAUTY COLLEGE
Dajemy Ci wiedzę. Uczymy jak z niej korzystać! Roczna szkoła nauk kosmetologicznych to miej-
sce gdzie rodzą się profesjonaliści. Krok po kroku do Mistrza. Nasza szkoła powstała z misją 
aby "tworzyć" profesjonalistów. Branża beauty jak każda inna nie powinna mieć tematów tabu. 
Zdradzamy wszystkie tajniki naszych kierunków. Uczymy i  prowadzimy przez świat piękna. 
Tworzymy wspólnie z absolwentami ogromną społeczność, która się wspiera dzieląc się wie-
dzą i doświadczeniem.

Katowice
+48 512 773 626

kontakt@broadwaybeauty.pl

Gdańsk
+48 500 800 766

gdansk@broadwaybeauty.pl

Warszawa
+48 572 722 283

warszawa@broadwaybeauty.pl

Wrocław
+48 71 330 77 22

wroclaw@broadwaybeauty.pl

Kraków
+48 572 905 570

krakow@broadwaybeauty.pl

Poznań
+48 572 905 571

 poznan@broadwaybeauty.pl

STAŻ W BROADWAY BEAUTY
DLA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW 

Zapisując się do naszej szkoły zyskujesz:

 Pięcioletnie doświadczenie
 Około 2000 absolwentów
 Ćwiczenia pod okiem profesjonalistów
 Dostęp do materiałów szkoleniowych
 Modelki do ćwiczeń na zajęciach praktycznych
 Praca na wysokiej jakości materiałach i urządzeniach
 200h z dużym naciskiem na ćwiczenia praktyczne
 Atrakcyjne rabaty w Broadway Beauty
 Dostęp do zamkniętego forum absolwentów naszej szkoły
 Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej
 Pomoc w założeniu własnego biznesu30% TEORII

70% PRAKTYKI



Makijaż Permanentny
dla początkujących

Podczas całego roku nauki uczestnicy zajęć poznają 
wiele technik wykonywania, korygowania oraz usuwania 
makijażu permanentnego. Jest możliwość oceny pracy na 
modelce ze zjazdu poprzedniego, co daje najlepszą formę 
nauczania i uzyskania właściwych umiejętności.

 Metody cieniowania brwi: Ombre Brows, Powder Effect, 
Insta Brows

 Pigmentacja powiek górnej oraz dolnej – zagęszczenie 
rzęs, Eyeliner, Butterfly

 Hybrydowy makijaż permanentny
 Pigmentacja ust-klasyczna oraz 3D
 Korekty starych lub nieudanych pigmentacji, neutrali-

zacja kolorów, dobór modyfikatorów
 Kamuflaż • Kolorymetria oraz geometria
 Omówienie zasad pielęgnacji
 Korekta i dopigmentowanie po roku oraz kilku latach, 

pigmentacja naprawcza
 Usuwanie makijażu permanentnego
 Metoda LIFT
 Laser Q-switch Nd:Yag
 Marketing i Social Media Linergisty

Makijaż Permanentny 
dla zaawansowanych

Ten kierunek podnosi jakość dotychczas wykonywanych 
zabiegów, pozwala wyeliminować błędy i  podnieść do-
tychczasowe kwalifikacje przede wszystkim poprzez 
wprowadzenie w  innowacyjne techniki pigmentacji, 
a także ocenę pracy na modelce ze zjazdu poprzedniego. 

 Metoda włoskowa brwi
 Combo Brows – włoski i cień
 Bold Brows, Insta Brows
 Usta efekt 3D, Lip Light, Nude Lips, technika światło-

cienia
 Kreska zagęszczająca rzęsy, kreska typu Eyeliner, 

kreska Butterfly
 Pigmentacja korygująca i naprawcza starych i zepsu-

tych makijaży permanentnych
 Makijaż permanentny dla mężczyzn – brwi, zarost 

i skóra głowy
 Róż na policzkach, piegi
 Analiza chemiczna pigmentów zajęcia z dr n chemii
 Techniki usuwania niechcianych makijaży
 Marketing i budowanie wizerunku marki

Na zajęcia praktyczne sugerujemy zabrać ze sobą własny 
sprzęt, który wykorzystujesz do codziennej pracy. Dobrze 
znane Ci urządzenie znacząco ułatwi ćwiczenia oraz póź-
niejszą samodzielną pracę w salonie.

Czas trwania
10 Miesięcy

8 991 zł 
999 zł/mc 

Czas trwania
10 Miesięcy

8 991 zł 
999 zł/mc 

W PROGRAMIE M.IN. W PROGRAMIE M.IN.



Kosmetologia 
dla zaawansowanych
Zostań najlepszym Specjalistą kosmetologii. Starannie 
skonstruowany nowy program nauczania zapewnia do-
skonałe przygotowanie i  wysoką efektywność w  pracy 
w gabinecie kosmetycznym.

 Pierwsza pomoc
 Anatomia twarzy w medycyny estetycznej.
 Mezoterapia mikroigłowa w połączeniu Peelingi che-

micznymi
 Zabieg Black Doll
 Mezoterapia igłowa , omówienie skinboosterów, kok-

tajli, mezobotoks oraz zasady sporządzenia koktajli 
w mezoterapii

 Lipoliza iniekcyjna i intralipoterapia
 Osocze bogatopłytkowe (PRP) i Fibryna bogatopłytko-

wa (i-PRF)
 Techniki aplikacji kwasu hialuronowego (igła i kaniu-

la). Wypełnianie bruzd, fałd, zmarszczek kwasem hia-
luronowym

 Modelowanie i  powiększanie ust (technika rosyjska, 
technika paryska, technika Garunowa, technika Jolie, 
technika Luxury, technika zatrzaskowa, praca kaniulą 
i igłą nićmi PDO)

 Wolumetria modelowanie kwasem hialuronowym (ko-
ści policzkowe, broda, nos, zuchwa)

 Nici Pdo (mono, screw, double screw) + techniki łączo-
ne z osoczem, fibryną, kwasem hialuronowym

 Skutki uboczne i powikłania

Podologia
Uczestnicy Rocznej szkoły Podologii zdobędą umiejęt-
ności i  kompetencje niezbędne do świadomego i  sku-
tecznego prowadzenia zabiegów podologicznych i stoso-
wania profilaktyki w  tym zakresie. W  ciągu 200 godzin 
zajęć praktycznych i  teoretycznych słuchacze zdobędą 
niezbędną wiedzę do samodzielnej pracy w zawodzie Po-
dologa. 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE

 Bezpieczeństwo i higiena pracy
 Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie podologicznym
 Organizacja pracy podologa
 Pierwsza pomoc przedmedyczna
 Diagnostyka podologiczna
 Anatomia i fizjologia kończyny dolnej
 Dermatologia w podologii
 Biomechanika
 Fizjoterapia w podologii
 Diabetologia
 Ortopedia i traumatologia
 Immunologia
 Badania laboratoryjne

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE

 Zastosowanie kosmetyków pielęgnacyjnych
 w podologii
 Zastosowanie preparatów farmakologicznych
 w podologii
 Praca dłutem i skalpelem
 Praca narzędziami rotacyjnymi
 Indywidualne ortezy i odciążenia
 Kinesiotaping
 Fizjoterapia w podologii
 Ortonyksja
 Rekonstrukcja płytki paznokciowej
 Badania mykolgiczne i bakteriologiczne
 Zabiegi podologiczne na stopie zdrowej
 Zabiegi podologiczne na stopie chorej
 Pierwsza pomoc przedmedyczna
 Zajęcia w trybie zaocznym lub dziennym

Czas trwania
6 Miesięcy

8 100 zł 
1 500 zł/mc 

Czas trwania
10 Miesięcy

7 200 zł 
800 zł/mc 

W PROGRAMIE M.IN. W PROGRAMIE M.IN.



Jako jedyni w Polsce wprowadzamy nowoczesny, innowacyjny system nauki 
oparty o dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku:

 zajęcia prowadzone są w podobny sposób jak szkolenia,
 wiedza książkowa zamieniana jest na przystępnie podaną wiedzę teoretyczną,
 teoria bezpośrednio wdrażana jest podczas zajęć praktycznych.

Podczas dwuletniej nauki Słuchacz nauczy się jak w prawidłowy sposób pielęgnować skórę twarzy, ciała, 
dłoni i stóp. Będzie potrafił dostosować kosmetyki do zabiegów gabinetowych jak i pielęgnacji domowej. 
Dzięki współpracy ze znanymi i cenionymi markami kosmetycznymi, nowości w świecie beauty będą na 
bieżąco prezentowane na darmowych pokazach i szkoleniach.
 
W dzisiejszych czasach, w dobie rozkwitu branży kosmetycznej, zawód kosmetyczki nie daje wielu możliwo-
ści. Ceniony i dobrze opłacany pracownik po ukończeniu szkoły kosmetycznej jest zmuszony do ukończenia 
dodatkowych, kosztownych kursów.

Dzięki Naszej Szkole oraz specjalizacjom to się zmieni!

Zostań Technikiem 
Usług Kosmetycznych

Branża Beauty to jedna z  najszybciej rozwijają-
cych się branży w  Polsce. Zawód Technik Usług 
Kosmetycznych otwiera drzwi do świata piękna 
i  daje ogrom możliwości. Dzięki naszej szkole 
zdobędziesz kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę 
i umiejętności w dalszej drodze do sukcesu za-
wodowego. 

Zapłać z góry za 2 semestry a zaoszczędzisz aż 1 498zł

Wybierz 
specjalizacje

Na 3 semestrze Policealnej Szkoły Zawodowej; 
Technik Usług Kosmetycznych słuchacz indy-
widualnie wybiera specjalizacje, dzięki której 
uzyska dodatkowe kwalifikacje w zawodzie. Spe-
cjalizacje powstały z  myślą o  zapotrzebowaniu 
na rynku pracy. Makijaż permanentny, stylizacja 
rzęs, stylizacja brwi oraz podologia to najpopu-
larniejsze zabiegi wykonywane przez klientów 
w gabinetach kosmetycznych na całym świecie.

Broadway Beauty
International Beauty School
Sekretariat

ul. Mikołowska 150, 40-592 Katowice
+48 501 645 351
sekretariat@broadwaybeauty.pl

499 pln/m-c

Pierwsza w Polsce
Niepubliczna Szkoła Policealna

Technik usług kosmetycznych z możliwością
wyboru indywidualnej specjalizacji

1 2

Masz pytania?
Zapraszamy 
do kontaktu.





Broadway Beauty Katowice

 40-592 Katowice,
 ul. Mikołowska 150

 +48 32 785 66 21
 +48 512 773 626

  kontakt@broadwaybeauty.pl

Broadway Beauty Gdańsk

 80-034 Gdańsk
 ul. Królowej Jadwigi 111

 +48 58 309 96 00
 +48 500 800 766

  gdansk@broadwaybeauty.pl

Broadway Beauty Warszawa

 02-956 Warszawa,
 ul. Królewicza Jakuba 66

 +48 22 205 07 41
 +48 572 722 283

  warszawa@broadwaybeauty.pl

Broadway Beauty Wrocław

 52-016 Wrocław,
 ul. Rybnicka 36

 +48 572 905 573
 +48 71 330 77 22

  wroclaw@broadwaybeauty.pl

Broadway Beauty Kraków

 31-406 Kraków,
 ul. 29 listopada 155C

 +48 507 407 006
 +48 572 905 570

  krakow@broadwaybeauty.pl

Broadway Beauty Poznań

 61-474 Poznań,
 ul. Morelowa 1

 +48 61 875 48 84
 +48 572 905 571

  poznan@broadwaybeauty.pl

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Broadway Beauty zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych usług.

broadwaybeautypolska broadwaybeauty.eu Broadway Beauty


