21. 9. 2014 - 28. 9. 2014

FORUM KRÁSY
pobyt v Řecku
spojený se školením
pořádá

MEZINÁRODNÍ
ŠKOLÍCÍ CENTRUM
Beauty Nails
zastupující školy:
• Odyssey Nail Systems
• Nail Artists – Německo
• Doctor Nails –MBA by Marco Bonvicini – Italy
• Nail Academy E. Shanskoy – Rusko

Řecko „Olympská riviéra“ Leptokárie
ÊÊLetecky
ÊÊUbytování: aparthotel Asterios, 30 m od moře
ÊÊCena pobytu s kurzem: 19.000,- Kč/os.
ÊÊCena pobytu pro rodinného účastníka: 11.000,- Kč
ÊÊMožnost prodloužení pobytu od 14. 9.- 30. 9. 2014
- Info. v Beauty Nails.

PROGRAM ŠKOLENÍ:

ÊÊNatalya Grundinina - Italia - akvatel, porcelan nails,
salonové zdobeni - malba gelem atd.
ÊÊMarco Bonvicini - Italia - klasická modeláž nehtů
ve tvaru stiletto, pipe, france a jiných moderních
tvarech.

ŠKOLITELÉ:

Marco Bonvicini (Itálie) – světově proslulý nehtový
designér uznávaný hlavně jako virtuóz klasiky, který
perfektně ovládá klasické formy francie, stiletta a pipe
tvary. Jako lektor vystupuje na mezinárodních veletrzích
a kongresech, často bývá členem poroty v odborných
soutěžích (mimo jiné i na mezinárodním mistrovství v
nail designu v Düsseldorfu). Je autorem mnoha článků
v odborných časopisech v Itálii i ve světě.
Natalya Grundinina (Itálie) – talentovaná a uznávaná
umělkyně, zámá svými unikátními technikami
akvarelové malby a one stroke painting. Autorka
několika originálních technik a kurzů ve zdobení nehtů.

DNE 26. 9. 2014 SE BUDE SE KONAT
OPEN DAY NA TÉMA MY SUMMER SHOW

v podání evropských mistrů nehtového designu.
Přihlásit se mohou všichni nehtoví designéři, kteří chtějí
v krátkých ukázkách předvést před publikem své práce
vytvořené na kurzu v Řecku.
VE DNECH 22. – 24. 9. 2014
SE USKUTEČNÍ ŠKOLENÍ
POROTCŮ PRO SOUTĚŽE
V NEHTOVÉM DESIGNU
v kategoriích salonní
a soutěžní francie, stiletto
a pipe. Školení bude
probíhat pod vedením
MARCA BONVICINIHO
a bude zakončeno zkouškou
a získáním Certifikátu
MBA PRIVATO ACADEMY
DR. NAILS.
Veškerý materiál v průběhu školení (gely, akryly, akrylové
barvy, kromě štětců a UV lamp) zajišťuje Mezinárodní
školicí Centrum Beauty Nails.
CENA ŠKOLENÍ JE 200 EUR (možno doobjednat
stravování, cestovní pojištění a výlety).

Přihlášky posílejte na: teresa.odysseynail@seznam.cz

