
   

Makijaż permanentny – brwi, oczy, usta 
PKU „Profes” 

 

Nazwa kursu Makijaż permanentny – brwi, oczy, usta 

Liczba godzin kursu 80 h 

Program szkolenia 

 

MODUŁ TEORETYCZNY (24 h) 

1. Podstawy kosmetyki. (8 h) 

a. Budowa skóry. 

b. Fizjologia skóry. 

c. Zasady higieny. 

d. Teoria barw i fototypy. 

2. Wprowadzenie do makijażu permanentnego. (8 h) 

a. Historia makijażu permanentnego. 

b. Cel zabiegu. 

c. Makijaż permanentny a wizaż. 

d. Dokumentacja pisemna  i fotograficzna (karta zabiegu, karta zdrowia). 

e. Przeciwwskazania do zabiegu. 

f. Specjalistyczny sprzęt medyczny do zabiegów. 

g. Spełnienie wymogów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 

3. Wykonanie zabiegu. (8 h) 

a. Przygotowanie klientów. 

b. Organizacja stanowiska do zabiegu. 

c. Procedury zabiegowe poszczególnych obszarów twarzy. 

d. Kosmetyki stosowane do wykonania zabiegu, rodzaje pigmentów. 

e. Zalecenia po zabiegowe. 

f. Możliwe powikłania po zabiegach. 

 

 



MODUŁ PRAKTYCZNY (56 h) 

1. Omówienie metodyki wykonywania makijażu, trening na sztucznych skórkach, 

materiałach treningowych: 

a. Wykonywanie makijażu brwi (szczegółowe omówienie technik pomiaru łuku 

brwiowego) (8 h) 

b. Wykonywanie makijażu ust (8 h) 

c. Wykonywanie makijażu oczu – kreska dolna i górna zagęszczająca linię rzęs (8 

h) 

2. Wykonie makijażu permanentnego na modelkach. (32 h) 

Cel edukacyjny Zdobycie wiedzy obejmującej podstawy kosmetyki oraz makijażu permanentnego. Umiejętność 

wykonania rysunku wstępnego, wyznaczenia symetrii, doboru pigmentów. Zdobycie kompetencji 

samodzielnego wykonania zabiegu permanentnego brwi, ust oraz oczu. Stworzenie stanowiska 

pracy. 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się 

 

Diagnozuje potrzeby klienta. 

Weryfikuje oczekiwania klienta. 

Przeprowadza analizę kolorystyczną. 

Ocenia rodzaj skóry i dobiera właściwe postępowanie. 

Stosuje zasady aseptyki i higieny. 

Przygotowuje stanowisko pracy oraz klienta do przeprowadzenia zabiegu. 

Prowadzi dokumentacje pisemną oraz fotograficzną. 

Diagnozuje przeciwwskazania do zabiegu. 

Wykonuje samodzielnie zabieg makijażu permanentnego brwi. 

Wykonuje samodzielnie zabieg makijażu permanentnego ust. 

Wykonuje samodzielnie zabieg makijażu permanentnego oczu. 

Informuje o zaleceniach po zabiegu. 

Zaliczenie – dopuszczenie uczestnika do egzaminu • Test wyboru po każdej części teoretycznej 

• Zaliczenie po każdej części praktycznej – ocena postępów przez trenera 

Egzamin Wiedza teoretyczna – egzamin w formie ustnej 

Umiejętności praktyczne – wykonanie makijażu wylosowanego obszaru 

 


