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Broadway Beauty od 15 lat tworzy grupa fantastycznych ludzi, którzy są wykwalifikowanymi i doświadczonymi trenerami, specja-
lizującymi 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 samodzielnej 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!

Broadway Beauty to znak najwyższej jakości.
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 pozaszkolnych.

Jesteśmy wpisani do Rejestru instytucji Szkoleniowych jako instytucja szkoleniowa.

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

Zapraszamy do 5-ciu Miast w całej Polsce. Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa











Ponad 80% kursantów
wybiera naszą markę
na podstawie opinii!
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Nawet 100% dofinansowania na realizację 
dowolnego kursu z naszej oferty 
*Wysokość dofinansowania uzależniona jest od konkretnego regionu 
oraz aktualnie dostępnych programów.

100%
dofinansowania

Kontakt z nami
Sprawdzimy poziom dofinasowania, na który możesz liczyć. Odpowiemy na Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie wąt-
pliwości. Pomożemy określić Twoje potrzeby i wybrać najlepszą ofertę szkoleń. Ułatwimy Ci wypełnienie wszystkich 
niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania dofinansowania oraz założenie konta firmowego w Bazie Usług 
Rozwojowych (BUR).

Złożenie wniosku u operatora
Skontaktujemy Cię z Operatorem w Twoim regionie, u którego złożysz wniosek o dofinansowanie. Operator sprawdzi 
poprawność dokumentów, które wcześniej wspólnie przygotowaliśmy i przekaże Ci informację na temat niezbędnych 
poprawek (jeśli takie będą konieczne).

Podpisanie umowy o dofinansowanie
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz informację od Operatora na temat przyznanego dofinansowania. Po-
nownie spotkasz się z Operatorem, aby podpisać umowę o dofinansowanie, która będzie dla Ciebie gwarancją uzyskania 
środków. Na jej podstawie podejmiesz dalsze kroki.

Zapisy na szkolenie (w BUR)
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie możesz zgłosić się już na szkolenie (Ty i Twoi pracownicy, jeśli takich posiadasz). 
Zgłoszenia na szkolenie dokonujesz w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Tutaj również możesz liczyć na naszą pomoc

Realizacja i ocena szkolenia
Na tym etapie realizujemy wybrane przez Ciebie szkolenia i dokładamy wszelkich starań, abyś był z nich zadowolony 
i uzyskał oczekiwane efekty. Na koniec wystawisz nam w BUR ocenę za zrealizowane usługi oraz otrzymasz zaświadczenie 
o udziale w zrealizowanym szkoleniu.

Rozliczenie dofinansowania EFS
To ostatni krok w całym procesie. Po wystawieniu oceny za zrealizowaną usługę, ponownie pomożemy wypełnić Ci 
niezbędne dokumenty potrzebne do rozliczenia dofinansowania. Na podstawie opłaconej faktury i przygotowanych 
wspólnie dokumentów otrzymasz refundację poniesionych kosztów, zgodnie z wysokością przyznanego dofinansowania
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+48 509 166 927
+48 510 746 484

 Skontaktuj się z nami i dopytaj o szczegóły.
 Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.
 Określimy Twoje potrzeby rozwojowe i pomożemy dobrać
 odpowiednie usługi i szkolenia.
 Pomożemy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Specjalnie dla Was poszerzamy rabaty!



MakijażMakijaż
PermanentnyPermanentny
SKORZYSTAJ Z PRZYGOTOWANEJ PRZEZ NAS SKORZYSTAJ Z PRZYGOTOWANEJ PRZEZ NAS 
PROPOZYCJI KARIERY LINERGISTYPROPOZYCJI KARIERY LINERGISTY

MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626
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Makijaż permanentnyMakijaż permanentny
perfekcyjny rysunekperfekcyjny rysunek

Henna pudrowaHenna pudrowa
i architektura brwii architektura brwi

All About BrowsAll About Brows

Makijaż permanentny brwi, Makijaż permanentny brwi, 
kreski, usta dla początkującychkreski, usta dla początkujących

Makijaż permanentnyMakijaż permanentny
doszkoleniedoszkolenie

Laserowe usuwanie makijażu Laserowe usuwanie makijażu 
permanentnego i tatuażupermanentnego i tatuażu

Usuwanie tatuażu i makijażu Usuwanie tatuażu i makijażu 
permanentnego removerempermanentnego removerem

wybierzwybierz
swójswój
kolorkolor
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MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI, KRESKI, USTA

OMBRE BROWS

MAKIJAŻ PERMANENTNY UST

ALL ABOUT BROWS

INSTA BROWS

MAKIJAŻ PERMANENTNY UST I BRWI

POWDER BROWS

MICROBLADING

MAKIJAŻ PERMANENTNY UST I KRESKI NA POWIECE

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu makijażu permanentnego brwi,kresek oraz ust. 
Poznasz skład chemiczny pigmentów, rodzaje urządzeń, opracujesz rysunek wstępny, a tym 
samym nauczysz się analizy kolorystycznej. Szkolenie prowadzone jest na poziomie po-
czątkującym.

Podczas szkolenia zdobędziesz umiejętność wykonywania makijażu permanentnego brwi 
metodą Ombre, która polega na zaznaczeniu dolnego konturu brwi i zmniejszeniu nasycenia 
pigmentacji przy górnej krawędzi. W części teoretycznej opanujesz geometrię brwi oraz 
dowiesz się jak prawidłowo wykonać rysunek wstępny.

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnej pigmentacji ust. Na kursie poznasz budowę i ana-
tomię ust oraz techniki rysunku wstępnego, kolorymetrię i zasady bhp. Szkolenie prowadzone 
jest na poziomie początkującym. 

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnej pigmentacji brwi metodami Ombre Brows, Powder 
Brows oraz Insta Brows. Poznasz zasady prawidłowego wykonania rysunku wstępnego, 
pigmentologii oraz jak odpowiednio dobrać kształt brwi do twarzy. Po zabiegu pokazowym 
wykonanym przez trenera, kursanci wykonują samodzielne pigmentacje na modelkach.

Szkolenie obejmuje naukę pigmentacji brwi techniką Insta Brows, która polega na konturo-
waniu górnej i dolnej krawędzi brwi, co prowadzi do uzyskania mocniejszej i bardziej wyra-
zistej pracy. W części teoretycznej poznasz niezbędne akcesoria i urządzenia do wykonania 
zabiegu, a także skład chemiczny pigmentów.

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnej pigmentacji ust i brwi. Na kursie poznasz techniki 
rysunku wstępnego, pigmentologię, przepisy bhp oraz przeciwwskazania wykonywania zabie-
gów makijażu permanentnego. Podczas szkolenia zaprezentowane będą najpopularniejsze 
metody pigmentacji- Powder&Ombre Brows.

Na szkoleniu dowiesz się w jaki sposób wykonać prawidłową pigmentację brwi metodą 
pudrową- Powder Brows. Technika pozwala uzyskać subtelny efekt bez konturów, dzię-
ki jednolitemu nasyceniu na całej długości brwi. Poznasz zasady prawidłowego rysunku 
wstępnego i geometrii brwi.

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnej pigmentacji metodą ręczną Microblading. Nauczysz 
się pracować z wykorzystaniem igieł piórkowych oraz penów ręcznych ( piór). Metoda Mi-
croblading pozwala osiągnąć efekt bardzo delikatnej i naturalnej pigmentacji. Sprawdza się 
przy klientach, które posiadają gęste brwi z miejscowymi brakami włosków.

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnej pigmentacji ust i kresek. Na kursie poznasz budowę 
i anatomię ust, techniki rysunku wstępnego, kolorymetrię oraz jak odpowiednio dopasować 
kształt kreski pod budowę oka. 

BESTSELLER   5 dni

 7 000 zł

  8 modelek

  dla początkujących

  3 dni

 3 900 zł

  3-4 modelki

  dla początkujących

  3 dni

 3 900 zł

  3 modelki

  dla początkujących

  4 dni

 4 700 zł

  6 modelek

  dla początkujących

  3 dni

 3 900 zł

  3-4 modelki

  dla początkujących

  4 dni

 5 500 zł

  5-6 modelek

  dla początkujących

  3 dni

 3 900 zł

  3-4 modelki

  dla początkujących

  3 dni

 3 900 zł

  3-4 modelki

  dla początkujących

  4 dni

 5 500 zł

  5 modelek

  dla początkujących
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MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI, KRESKI, USTA
DLA ZAAWANSOWANYCH
Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły podstawowy kurs makijażu permanent-
nego i pragną utrwalić swoją wiedzę oraz polepszyć technikę pracy. Na szkoleniu wykonasz 
zabiegi makijażu permanentnego brwi, kresek i ust przy zastosowaniu wskazówek naszych 
trenerów.

  3 dni

 3 900 zł

  6 modelek

  dla zaawansowanych

MAKIJAŻ PERMANENTNY UST MASTERCLASS
Szkolenie kierowane jest do osób, które pragną poszerzyć swoje wiedzę i umiejętności z za-
kresu pigmentacji ust oraz zasady kolorymetrii, niezbędne do codziennej pracy. Ponadto, 
szczegółowo omówiona będzie technika wykonywania pigmentacji ust 3D

  1 dzień

 2 100 zł

  2 modelki

  dla zaawansowanych

USUWANIE TATUAŻU I MAKIJAŻU PERMANENTNEGO REMOVEREM
Szkolenie obejmuje naukę usuwania tatuażu i makijażu permanentnego z wykorzystaniem 
urządzenia do pigmentacji, kartridża oraz preparatu- Li pigments Lift. Remover rozluźnia 
wiązania międzycząsteczkowe usuwając pigment w naturalnym procesie keratynizacji. Omó-
wione zostaną przeciwwskazania do zabiegu, metodyka działania i sposób gojenia się ran. 

  1 dzień

 1 400 zł

  3 modelki

  uzupełniające

MAKIJAŻ PERMANENTNY KRESKI MASTERCLASS
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności 
z zakresu pigmentacji kresek. Podczas szkolenia poznasz tajniki pracy naszych specjalistów 
oraz udoskonalisz swój warsztat pracy. Szkolenie obejmuje techniki pigmentacji w linii rzęs 
i dekoracyjnej.

  1 dzień

 2 100 zł

  2 modelki

  dla zaawansowanych

LASEROWE USUWANIE MAKIJAŻU PERMANENTNEGO I TATUAŻU
W części teoretycznej szkolenia poznasz rodzaje laserów oraz metody- ablacyjne, nie-
ablacyjne. Następnie omówiona zostanie budowa i działanie lasera Q-switch oraz sposób 
obsługi, zastosowanie fal o różnej długości i  ich działanie na pigment. Poznasz techniki 
pracy z laserem podczas wykonywania zabiegu w zależności od typu usuwanego pigmentu 
i jego lokalizacji w skórze.

  1 dzień

 1 500 zł

  3 modelki

  uzupełniające

INSTA BROWS MASTERCLASS
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają doświadczenie w pigmentacji techniką 
Insta Brows. Poznasz tajniki perfekcyjnej pigmentacji, dowiesz się na co zwrócić szczególną 
uwagę podczas pracy, aby osiągnąć mistrzowski poziom.

  1 dzień

 2 100 zł

  2 modelki

  dla zaawansowanych

OMBRE BROWS MASTERCLASS
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają doświadczenie w pigmentacji techniką 
Ombre Brows. Poznasz tajniki perfekcyjnej pigmentacji, dowiesz się na co zwrócić szczególną 
uwagę podczas pracy, aby osiągnąć mistrzowski poziom.

  1 dzień

 2 100 zł

  2-3 modelki

  dla zaawansowanych

POWDER BROWS MASTERCLASS
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają doświadczenie w pigmentacji techniką 
Powder Brows. Poznasz tajniki perfekcyjnej pigmentacji, dowiesz się na co zwrócić szczególną 
uwagę podczas pracy, aby osiągnąć mistrzowski poziom.

  1 dzień

 2 100 zł

  2 modelki

  dla zaawansowanych

Sugerujemy zabrać ze sobą na szkolenie własny sprzęt, który wykorzystujesz do codziennej pracy. 
Dobrze znane Ci urządzenie znacząco ułatwi ćwiczenia oraz późniejszą samodzielną pracę.

Liczba modelek uzależniona jest od predyspozycji kursanta oraz innych 
czynników niezależnych od organizatora szkolenia i może ulec zmianie.
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LASEROWE USUWANIE KRESKI NA POWIEKACH
Podczas szkolenia opanujesz skuteczną i bezpieczną technikę usuwania makijażu perma-
nentnego kresek na powiece. Nauczysz się aplikować wkładki tytanowe bezpośrednio do 
oka klienta oraz poznasz zasady obsługi, działania oraz bezpieczeństwa pracy na laserze 
Q-switch. 

  1 dzień

 2 100 zł

  1-2 modelki

  dla zaawansowanych
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MAKIJAŻ PERMANENTNY PERFEKCYJNY RYSUNEK
Na szkoleniu dowiesz się jak prawidłowo wykonać rysunek wstępny ust i brwi przed rozpo-
częciem pigmentacji. Poznasz zasady doboru kształtu brwi do owalu twarzy, prawidłowe 
punkty pomiaru oraz proporcje. 

  1 dzień

 1 200 zł

  2 modelki

  dla początkujących

M19

DOSZKOLENIE OMBRE & POWDER BROWS
Doszkolenie z pigmentacji brwi metodą Ombre & Powder pozwoli Ci udoskonalić techniki 
pracy dłoni, odpowiednio dopasować obroty maszynki oraz usystematyzować wiedzę. Po-
znasz również różnice między urządzeniami do makijażu permanentnego, a tatuażu oraz 
wykonasz zabieg praktyczny pod okiem trenera.

  2 dni

 2 600 zł

  2 modelki

 doszkolenie

MIKROPIGMENTACJA BRODAWKI SUTKOWEJ
Zdobądź wiedzę z zakresu wykonywania zabiegu mikropigmentacji brodawki sutkowej. Zapre-
zentowana na szkoleniu technika wykonywania makijażu permanentnego otoczki brodawki 
sutkowej (tzw. aureoli), jest istotnym elementem przywrócenia estetycznego wyglądu piersi 
po zabiegach chirurgicznych. 

  2 dni

 3 900 zł

  1 modelka

  dla zaawansowanych

M20

REGENERACJA BLIZN DLA LINERGISTÓW
Szkolenie przygotuje Cię do pracy z bliznami w gabinecie linergisty. Zgłębisz tajniki micro-
needlingu oraz dowiesz się jak radzić sobie z bliznami na łuku brwiowym, wardze, bliznami 
pooperacyjnymi przed pigmentacją. Szkolenie skierowane jest do osób z doświadczeniem 
w zawodzie linergisty, kosmetologii.

  1 dzień

 1 500 zł

  1-2 modelki

  dla zaawansowanych

M21

MIKROPIGMENTACJA SKÓRY GŁOWY
Szkolenie przygotuje Cię do wykonania zabiegu mikropigmentacji skóry głowy. Dowiesz się 
jak zakamuflować łysienie oraz optycznie zagęścić włosy z wykorzystaniem odpowiednich 
pigmentów oraz maszyny do makijażu permanentego. Poznasz budowę i fizjologie włosa 
oraz czynniki wpływające na łysienie.

  2 dni

 3 900 zł

  1 modelka

  dla zaawansowanych

M22

M23

DOSZKOLENIE MAKIJAŻ PERMANENTNY UST
Doszkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz udoskonalić 
warsztat pracy. Poznasz zasady właściwego ustawienia obrotów urządzenia, a także doboru 
igieł i koloru pigmentów. Następnie wykonasz zabieg pigmentacji ust pod okiem trenera, 
który udzieli Ci odpowiednich wskazówek.

  2 dni

 2 600 zł

  2 modelki

 doszkolenie

M24

DOSZKOLENIE MAKIJAŻ PERMANENTNY KRESKI
Doszkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz udoskonalić 
warsztat pracy. Poznasz zasady właściwego ustawienia obrotów urządzenia oraz wyko-
nania. Następnie wykonasz zabieg pigmentacji kresek pod okiem trenera, który udzieli Ci 
odpowiednich wskazówek.

  2 dni

 2 600 zł

  2 modelki

 doszkolenie
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KosmetologiaKosmetologia
estetycznaestetyczna
SKORZYSTAJ Z PRZYGOTOWANEJ PRZEZ NAS SKORZYSTAJ Z PRZYGOTOWANEJ PRZEZ NAS 
PROPOZYCJI KARIERY KOSMETOLOGAPROPOZYCJI KARIERY KOSMETOLOGA
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KROK 1KROK 1

KROK 2KROK 2

KROK 3KROK 3
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KROK 5KROK 5

KROK 6KROK 6

KROK 7KROK 7

Mezoterapia mikroigłowaMezoterapia mikroigłowa

Mezoterapia igłowaMezoterapia igłowa

Stymulatory tkankoweStymulatory tkankowe

Techniki wypełnień kwasem Techniki wypełnień kwasem 
hialuronowym twarzyhialuronowym twarzy

Osocze i fibrynaOsocze i fibryna
bogatopłytkowabogatopłytkowa

Nici PDONici PDO

Obrazowanie USGObrazowanie USG
w Kosmetologiiw Kosmetologii

MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626
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MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA

MIKRONAKŁUCIA W POŁĄCZENIU
Z PEELINGIEM CHEMICZNYM

MEZOTERAPIA IGŁOWA LEVEL 2 Z MEZOTERAPIĄ CIENKOIGŁOWĄ

BB GLOW

LIFTING SKÓRY URZĄDZENIE PLASMA

LIPOLIZA INIEKCYJNA

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA I BB GLOW

MEZOTERAPIA IGŁOWA

STYMULATORY TKANKOWE

Szkolenie z mezoterapii mikroigłowej to świetny wybór na początek przygody z kosmeto-
logią estetyczną. Jest to zabieg rewitalizujący, polegający na mikronakłuwaniu skóry przy 
pomocy pena oraz wprowadzeniu ampułki o działaniu dostosowanym do potrzeb klienta. 
Przedstawiona zostanie mezoterapia mkroigłowa twarzy, szyi i dekoltu.

Podczas szkolenia dowiesz się jak wykonać zabieg łączący dwufazowy peeling liftingujący 
z mikronakłuciami. Efekt to nie tylko mocna regeneracja, biorewitalizacja skóry, ale też na-
pięcie i rozjaśnienie. Zapoznasz się z procedurą zabiegową mezoterapii mikroigłowej, jakie 
mogą być reakcje skóry, a także jak postępujemy po zabiegu.

Szkolenie dostarczy Ci wiedzy z technik pracy z ciałem, zarówno ćwiczenie na rozstępach, 
bliznach, ale także innowacyjną terapię drenażu na punktach spustowych. Poznasz również 
techniki cienkoigłowe (okolice oczu), gdzie za pomocą igły typu Ghost, w precyzyjny sposób 
zlikwidujesz cienie i zmarszki pod oczami oraz zniwelujesz ryzyko powstawania siniaków.

Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę z wykonywania zabiegu BB Glow, który polega na wpro-
wadzeniu ampułki przy pomocy pena. Ampułka ma za zadanie ujednolicić koloryt skóry, 
wygładzić ją oraz rozświetlić. Technika pracy jest zbliżona do mezoterapii mikroigłowej.

Na szkoleniu poznasz jak wygląda zabieg liftingu skóry, redukcji zmarszczek, przebarwień 
oraz podnoszenia powiek przy użyciu urządzenia emitującego plazmę. Dowiesz się jak plazma 
oddziałuje na skórę i tkankę podskórną, jak ustawiać odpowiednio parametry urządzenia 
i osiągnąć zamierzony efekt.

W trakcie szkolenia omówiony zostanie zabieg lipolizy, który pomaga zredukować nadmiar 
tkanki tłuszczowej. Dzięki wprowadzeniu odpowiedniej ampułki przy pomocy igły i strzykawki, 
dochodzi do rozpadu adipocytów i uwolnienia lipidów. Na naszym szkoleniu dowiesz się jak 
pracować z substancjami lipolitycznymi, jak dobrać odpowiednie składniki i czym się różnią.

Szkolenie obejmuje procedury wykonania zabiegu mezoterapii mikroigłowej oraz BB Glow. 
Dowiesz się jakie kardridże wybrać do danego typu skóry, jakich produktów używać, a których 
unikać. Poznasz funkcje i fizjologię skóry oraz przeciwwskazania do zabiegu.

Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu wykonania mezoterapii igłowej. Zabieg po-
lega na podaniu preparatu przy pomocy igły i strzykawki w wybrane obszary skóry. Poznasz 
różne metody iniekcji tj. (papule, nappage, punktowa, retrotrasująca). Szkolenie obejmuje 
mezoterapię twarzy, szyi i dekoltu oraz skóry głowy.

Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać zabieg z zastosowaniem stymulatorów tkanko-
wych służących do odbudowy struktury skóry, dzięki stymulacji komórek skóry, kolagenu 
i elastyny. Poznasz techniki podania microbullus, IFT, RIFT, BAP, techniki pracy z ateloko-
lagenem.

  1 dzień

 1 000 zł

  2-3 modelki

  1 dzień

 1 400 zł

  2 modelki

  1 dzień

 1 400 zł

  3-4 modelki

  dla zaawansowanych

  1 dzień

 1 000 zł

  2-3 modelki

  1 dzień

 1 900 zł

  2-3 modelki

  1 dzień

 1 400 zł

  2-3 modelki

 wymagania wstępne
 sprawdź na www

  1 dzień

 1 500 zł

  2-3 modelki

  1 dzień

 1 400 zł

  3-4 modelki

 wymagania wstępne
 sprawdź na www

  1 dzień

 2 500 zł

  2-4 modelki

 wymagania wstępne
 sprawdź na www

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER

K01

K02

K03

K04

K05

006

K07

K08

K09



STYMULATORY TKANKOWE DLA ZAAWANSOWANYCH
Szkolenie z zaawansowanych technik pozwoli Ci opanować metody podania BAP na ciało 
i twarz, technika liftingu Vector 3D, praca z hydroksyapatytem wapnia o niskim stężeniu. 
Poznasz zasady działania biostymulatorów, możliwe powikłania pozabiegowe oraz sposoby 
postępowania w przypadku ich wystąpienia.

  1 dzień

 2 800 zł

  2-3 modelki

  dla zaawansowanych

FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA
Uczestnicy szkolenia poznają zasady obsługi wirówki laboratoryjnej oraz sposób podania 
fibryny. Fibryna bogatopłytkowa podobnie jak osocze pozyskiwana jest z krwi klienta. Różni 
się jednak procedurą odwirowania i izolowania, dzięki czemu preparat utrzymuje się i działa 
dłużej w miejscu jego podania.

  1 dzień

 1 900 zł

  3 modelki

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

SKINBOOSTERY - INNOWACYJNE TECHNIKI WYPEŁNIEŃ SOFT FILLING
Na szkoleniu poznasz techniki wprowadzania Skinboostera, czyli preparatu bazującego na 
kwasie hialuronowym o niskim stopniu sieciowania, który silnie nawilża skórę oraz delikatnie 
wypełnia zmarszczki. Kursant wykonuje zabieg przy użyciu igły oraz kaniuli.

  1 dzień

 1 800 zł

  3 modelki

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

TECHNIKI WYPEŁNIEŃ KWASEM HIALURONOWYM TWARZY
Szkolenie przygotuje Cię do wykonywania zabiegu wypełniania zmarszczek kwasem hialu-
ronowym usieciowanym. Omówione zostaną następujące obszary zabiegowe - zmarszczki 
poziome czoła, lwia zmarszczka, kurze łapki, fałd wargowo-nosowy, zmarszczki palacza, 
zmarszczki marionetki. Podczas szkolenia poznasz techniki iniekcji– liniowa wsteczna(tu-
nelowa), kanapkowa, wachlarzowa, punktowa.

  1 dzień

 2 500 zł

  3 modelki

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

SPECJALISTA Z TECHNIK WYPEŁNIEŃ KWASEM HIALURONOWYM
To szkolenie, które obejmuje podstawowe techniki wypełniania ust oraz zmarszczek kwasem 
hialuronowym. Omówione zostaną następujące obszary zabiegowe - zmarszczki poziome 
czoła , lwia zmarszczka, kurze łapki, fałd wargowo-nosowy, zmarszczki palacza, zmarszczki 
marionetki oraz usta. Podczas szkolenia poznasz techniki iniekcji– liniowa wsteczna(tune-
lowa), kanapkowa, punktowa, zatrzaskowa.

  2 dni

 4 500 zł

  5 modelek

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE
Na szkoleniu dowiesz się jak wykonać zabieg osocza bogatopłytkowego (potocznie zwany 
Wampirzym liftingiem) z użyciem wirówki laboratoryjnej. Omówione zostaną środki me-
dyczne do pobrania i odwirowania krwi i aplikowania osocza oraz odpowiednie parametry 
urządzenia. Szkolenie obejmuje metody podania preparatu tj. metoda mezoterapii, punk-
towa i liniowa.

  1 dzień

 2 100 zł

  3 modelki

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

TECHNIKI WYPEŁNIEŃ KWASEM HIALURONOWYM USTA
Szkolenie prowadzone jest z podstawowych technik wypełniania ust kwasem hialuronowym 
usieciowanym. W części teoretycznej poznasz budowę, anatomię i kształty ust oraz zasady 
higieny i BHP podczas zabiegu. Zaprezentowane zostaną następujące techniki iniekcji-liniowa 
(tunelowa), zatrzaskowa, kolumnowa.

  1 dzień

 2 500 zł

  3 modelki

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

PLASMA FILLER – WYPEŁNIACZ AUTOLOGICZNY
Na szkoleniu poznasz zastosowanie autologicznego wypełniacza (Plasma Filler), który jest 
materiałem ekstrahowanym z własnego osocza krwi pacjenta i transformowanym do po-
staci żelu, przypominającego tłuszcz autologiczny. Poznasz dostępne na rynku zabiegi PRP, 
iPRF, PPP, SCF oraz właściwości i sposób wykorzystania czynników wzrostu z trombocytów 
(płytek krwi).

  1 dzień

 2 600 zł

  2-3 modelki

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

OSOCZE I FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA
To szkolenie, które łączy dwa zabiegi o działaniu liftingującym- osocze oraz fibrynę boga-
topłytkową. To jeden z najbezpieczniejszych zabiegów iniekcyjnych, ponieważ podawany 
jest preparat pozyskiwany z autologicznej krwi klienta. Rewitalizacja skóry za pomocą 
zabiegu osocza i fibryny zapewnia redukcję zmarszczek i cieszy się ogromną popularnością 
wśród klientów.

  1 dzień

 3 500 zł

  3-4 modelki

  wymagania wstępne
 sprawdź na www
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TECHNIKI WYPEŁNIEŃ KWASEM HIALURONOWYM
- WOLUMETRIA MODELOWANIE TWARZY

EKSPERT REGENERACJI

OBRAZOWANIE USG W KOSMETOLOGII

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYPEŁNIEŃ KWASEM
HIALURONOWYM UST

INNOWACYJNE TECHNIKI MEZOTERAPII

PEELINGI CHEMICZNE WYSOKOSTĘŻONE

NICI PDO

RADIOFREKWENCJA MIKROIGŁOWA

Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę z modelowania i konturowania twarzy przy pomo-
cy usieciowanego kwasu hialuronowego (tzw. wolumetria). Część teoretyczna obejmuje 
następujące obszary zabiegowe – modelowanie brody i żuchwy, modelowanie nosa, kości 
policzkowych, nadawanie objętości w obszarze policzków, dolina łez, nadawanie objętości 
grzbietom dłoni.

Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę jak pracować z bliznami potrądzikowymi, pourazo-
wymi, rozstępami z zastosowaniem mikronakłuwania i kwasów TCA o różnych stężeniach. 
Dowiesz się jak odpowiednio zdiagnozować blizny i rozstępy, jaki jest ich podział morfotyczny 
i jaki ma to wpływ na terapie zabiegowe.

Dzięki szkoleniu poznasz techniki pracy ultrasonografii, dowiesz się jak przydatne w kosmeto-
logii jest wcześniejsze badanie skóry i tkanki podskórnej. Zdobędziesz wiedzę z prawidłowej 
interpretacji wyników i ich wykorzystaniu w zabiegach estetycznych. Na szkoleniu pracujemy 
na aparacie mobilnym. To technika liniowa ultrasonografii od 7-11 Mhz, dzięki niej zbadasz 
jak zachowuje się podany preparat: kwas hialuronowy lub stymulatory.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie z podstawowych metod 
wypełniania ust. Przygotuje Cię do modelowania kształtu ust i wyznaczania ich właściwej 
symetrii, przy zastosowaniu nowoczesnych technik rosyjskich. Omówione zostaną między 
innymi techniki modelowania ust na płasko oraz inspirowane topowymi metodami takimi 
jak Garunova, technika paryska, Russian Lips, Hollywood Lips.

Na szkoleniu poznasz tajniki technik wykonywania zabiegów takich jak regeneracja dłoni, 
płatków uszu oraz lifting twarzy za pomocą 3 innowacyjnych technik. Dowiesz się jak per-
sonalizować poszczególne zabiegi, jak łączyć preparaty w celu uzyskania jak najbardziej 
satysfakcjonujących rezultatów.

Szkolenie prowadzone jest na kwasach o wyższym stężeniu i skierowane do osób, które 
ukończyły szkolenie z peelingów podstawowych. Podczas szkolenia nauczysz się w jaki 
sposób inicjować głębokie złuszczanie, jak oczyszczać i regenerować skórę, by odzyskała 
jędrność oraz blask. Poznasz procedurę zabiegową przy użyciu kwasów TCA.

Podczas szkolenia poznasz techniki implantacji nici PDO– wektory, siatka, wachlarz z wy-
korzystaniem następujących rodzajów - mono, screw, tornado. Omówione zostaną zasady 
doboru nici do wybranego obszaru twarzy oraz ich wpływ na tkankę skórną. Zabieg ma 
działanie napinające i ujędrniające.

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność wykonywania zabiegu radiofrekwencji mikroigło-
wej z wykorzystaniem urządzenia Generate. To skoncentrowana fala frakcyjna, która generuje 
efekt termicznego liftingu i przebudowy skóry. Zabieg ma na celu działanie liftingujące, 
redukcję blizn, rozstępów, podniesienia powieki.

  1 dzień

 2 800 zł

  3 modelki

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

  1 dzień

 1 700 zł

  1 modelka

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

  1 dzień

 900 zł

  3-4 modelki

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

  1 dzień

 3 000 zł

  3 modelki

  dla zaawansowanych

  1 dzień

 1 400 zł

  3 modelki

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

  1 dzień

 1 100 zł

  3 modelki

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

  1 dzień

 2 500 zł

  2-3 modelki

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

  1 dzień

 1 400 zł

  3 modelki

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

K19

K20

K21

K22

K23

K24

K25

K26

MEZO EXPERT
Szkolenie obejmuje program mezoterapii igłowej, cienkoigłowej oraz mikronakłuć w połą-
czeniu z peelingiem chemicznym. Poznasz różne metody iniekcji oraz ich wykorzystanie na 
wybranych obszarach zabiegowych.

  3 dni

 4 000 zł

  5-6 modelek

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

K27



EKSPERT INIEKCJI
Szkolenie przygotuje Cię do wykonywania zabiegów z zakresu mezoterapii igłowej, osocza 
i fibryny bogatopłytkowej oraz stymulatorów tkankowych. Zyskasz wiedzę z anatomii i bu-
dowy skóry oraz poznasz wszelkie wskazania i przeciwwskazania do zabiegów iniekcyjnych.

  3 dni

 6 500 zł

  6-9 modelek

  wymagania wstępne
 sprawdź na www

K28

Na urządzenia,
produkty
i szkolenia

Szkolenia profesjonalne
Wygodne raty

Super łatwe
finansowanie

Szybka decyzja
Bez formalności



KosmetykaKosmetyka
SPRAWDŹ OFERTĘ NASZYCH URZĄDZEŃSPRAWDŹ OFERTĘ NASZYCH URZĄDZEŃ
KOSMETYCZNYCHKOSMETYCZNYCH

MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626

Oczyszczanie
Wodorowe

Jedno urządzenie
Wielkie możliwości

s k y l l a r . p l

H2 PEEL ULTRASOUND

H2 JET ELEKTROPORACJA

GALVAN NANOINFUZJA

SPRAWDZONA SKUTECZNOŚĆ
ORYGINALNA TECHNOLOGIA 

już od 13 600 zł
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KURS KOSMETYCZNY 
To szkolenie, które przygotuje Cię do rozpoczęcia pracy w branży kosmetycznej. Obejmuje 
zabiegi tj. masaż twarzy, hydrabrazję i oczyszczanie wodorowe, ultradźwięki, hennę pudro-
wą, depilację woskiem. Poznasz podstawy anatomii oraz dermatologii, a także wymagania 
sanitarne i dokumentację zabiegową. Szkolenie prowadzone jest na poziomie początkującym.

  5 dni

 4 000 zł

  10 modelek

DEPILACJA WOSKIEM
Podczas szkolenia opanujesz najpopularniejszą technikę depilacji za pomocą wosku bez-
paskowego oraz paskowego. Poznasz budowę mieszka włosowego, budowę włosa oraz jego 
cykl wzrostu. Szczegółowo omówione zostaną rodzaje i właściwości wosków oraz technika 
pracy woskiem miękkim i twardym.

  1 dzień

 900 zł

  3 modelki

PEELINGI CHEMICZNE
W trakcie szkolenia zapoznasz się z podstawowymi rodzajami kwasów z grupy AHA oraz 
BHA (t.j. glikolowy, salicylowy, migdałowy). Dowiesz się jaki kwas dobrać do klientki w celu 
uzyskania zamierzonego efektu oraz jak wygląda etapowe wykonanie zabiegu.

  1 dzień

 900 zł

  3 modelki

DEPILACJA PASTĄ CUKROWĄ
Na szkoleniu nauczysz się wykonywać zabieg usuwania owłosienia przy użyciu pasty cukro-
wej. Poznasz budowę mieszka włosowego, budowę włosa oraz jego cykl wzrostu. Szczegółowo 
omówione zostaną właściwości i zastosowanie pasty cukrowej.

  1 dzień

 900 zł

  3 modelki

ELEKTROKOAGULACJA
Podczas kursu nauczysz się zamykać naczynka oraz usuwać owłosienie przy użyciu epila-
tora-koagulatora. Urządzenie emituje prąd o wysokiej częstotliwości powodując miejscową 
termolizę. Część teoretyczna dostarczy Ci wiedzy w zakresie aseptyki i higieny pracy, podstaw 
anatomii i fizjologii skóry.

  1 dzień

 900 zł

  3 modelki

DERMABRAZJA MANUALNA
Szkolenie prezentuje jak prawidłowo usunąć zrogowaciałą warstwę rogową naskórka oraz 
owłosienie na twarzy przy użyciu skalpela. Skóra staje się natychmiastowo gładka, stąd 
zabieg nazywa się potocznie „Hollywood effect”. Na szkoleniu omówiona zostanie budowa 
i fizjologia skóry oraz wszelkie produkty wykorzystywane do zabiegu. 

  1 dzień

 800 zł

  3 modelki

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
Podczas szkolenia poznasz oddziaływanie zabiegu mikrodermabrazji na skórę oraz tkanki 
podskórne. Omówione zostanie urządzenie wykorzystywane przy zabiegu, sposób jego ob-
sługi, dobór głowic. Mikrodermabrazja diamentowa w skuteczny sposób pozwoli na oczysz-
czenie i wygładzenie skóry.

  1 dzień

 700 zł

  3 modelki

BODY PIERCING
Uczestnicząc w szkoleniu zdobędziesz umiejętności przekłuwania różnych obszarów ciała 
z wykorzystaniem odpowiedniego pistoletu. Poznasz techniki bezpiecznego wykonywania 
zabiegu w najczęściej wybieranych przez klientów miejscach tj. nos, ucho, pępek.

  1 dzień

 1 600 zł

  4-6 modelek

WYBIELANIE ZĘBÓW
Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnego wykonywania zabiegu kosmetycznego wybie-
lania zębów przy pomocy lampy LED oraz żelu wybielającego PureLite. Podczas szkolenia 
omówione zostaną najczęstsze przyczyny powstawania przebarwień, przeciwwskazania do 
zabiegu oraz zalecenia pozabiegowe. * Przy zakupie lampy do wybielania zębów szkolenie 
w cenie 700zł.

  1 dzień

 1000 zł

  2 modelki

BESTSELLER
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HYDRABRAZJA I OCZYSZCZANIE WODOROWE
Szkolenie przygotuje Cię do wykonywania zabiegu, który polega na intensywnym nawilżeniu 
skóry i redukcji wolnych rodników. Przy pomocy urządzenia ciśnieniowego Skyllar wtłacza się 
w skórę cząsteczki wodoru. To jeden z najczęściej wybieranych zabiegów antyoksydacyjnych.

  1 dzień

 800 zł

  1-2 modelki

Świat Beauty Business
w najnowszych e-bookach 

Ż A N E T A  G O R T A T - S T A N I S Ł A W S K A

Wiedza i Pasja

sprawdź także
inne publikacje

stanislawska.pl

sklep.broadwaybeauty.pl

BESTSELLER
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MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626

Wprowadź
nową jakość 
kosmetyków
do swojego
salonu

Wyłączna dystrybucja w Polsce: Broadway Beauty®

ZAPOZNAJ SIĘ 
Z OFERTĄ

Do użytku profesjonalnego 
oraz domowego

Face&BodyFace&Body
ModelingModeling
SPRAWDŹ OFERTĘ NASZYCH KOSMETYKÓWSPRAWDŹ OFERTĘ NASZYCH KOSMETYKÓW



KOBIDO LIFT

DRENAŻ LIMFATYCZNY Z ELEMENTAMI MANUALNEJ TERAPII BLIZN

DOSZKOLENIE Z MASAŻU KOBIDO LIFT

MASAŻ 3D

KINESIOTAPING TWARZY

PROFESJONALNY ODCHUDZAJĄCY MASAŻ BRZUCHA Z ELEMENTAMI 
TERAPII WISCERALNEJ

MASAŻ 4D

Podczas szkolenia poznasz technikę japońskiego masażu twarzy, szyi i dekoltu, który uzna-
wany jest za nieinwazyjną formę liftingu. Poznasz budowę i fizjologię skóry, mięśni i układu 
limfatycznego. Pokażemy Ci jak skutecznie wykonać elementy drenażu limfatycznego, masaż 
tkanek głębokich oraz intensywną stymulację skóry. 

Drenaż limfatyczny, czyli inaczej masaż limfatyczny jest jedną z najskuteczniejszych metod 
leczenia obrzęków limfatycznych. Wciąż nie docenia się roli układu limfatycznego w ciele 
człowieka, tymczasem kiedy nie jest on w pełni sprawny dochodzić może do wielu zaburzeń 
w funkcjonowaniu naszego organizmu. Drenaż limfatyczny może dotyczyć także twarzy.

Doszkolenie z masażu Kobido jest skierowane dla wszystkich osób, które ukończyły szkolenie 
z tego zakresu i chcą udoskonalić swój warsztat pracy oraz utrwalić lub odświeżyć wiedzę 
z technik masażu.

Na szkoleniu poznasz metodę wykonywania masażu stymulującego 3D. Dzięki poszczególnym 
elementom zabiegu zapewnia głęboką relaksację i rozluźnienie spiętych mięśni. Kolejnym 
etapem jest bezbolesna, ale intensywna stymulacja mięśni twarzy, co pozwala dogłębnie 
dotlenić i wzmocnić je, a przy tym wygładzić zmarszczki oraz rozświetlić skórę.

Szkolenie pokazuje Taping jako metodę wspomagającą korekcję zmarszczek, podniesienie 
owalu twarzy, likwidację bruzd itp. W trakcie kursu poznasz techniki aplikacji plastrów do 
konkretnych obszarów twarzy, metody tapingu oraz ich działanie. Jest to idealne wykoń-
czenie masażu Kobido

Szkolenie obejmuje naukę masażu odchudzającego, który wykorzystuje techniki masażu 
klasycznego i ma za zadanie rozbicie komórek tłuszczowych, znajdujących się w tkance pod-
skórnej. Dodatkowo odpowiada za odprowadzenie toksyn oraz zalegającej chłonki, poprawę 
ukrwienie. Za pomocą technik ugniatania, uciskania czy oklepywania można modelować 
i wyszczuplać sylwetkę.

Podczas szkolenia poznasz technikę masażu relaksacyjnego, który pobudza mięśnie, skórę 
i układ krążenia, a zarazem wspaniale oddziałuje na układ nerwowy, ponieważ równoważy 
wysyłane przez ciało negatywne reakcje na stres, likwiduje mimowolne napięcie mięśni, 
przywraca prawidłowy rytm serca, właściwe krążenie i ciśnienie krwi, a nawet pomaga 
w walce z bezsennością.

  2 dni

 1 900 zł

  3 modelki

  gratis podręcznik
 + audiodeskrybcja

  1 dzień

 1 400 zł

  2 modelki

  1 dzień

 1 000 zł

  3 modelki

 doszkolenie

  2 dni

 2 000 zł

  5 modelek

  1 dzień

 900 zł

  3 modelki

  1 dzień

 1 400 zł

  2 modelki

  2 dni

 1 800 zł

  5 modelek

BESTSELLER
F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07



MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626TrychologiaTrychologia

TRYCHOLOGIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów trycholo-
gicznych. Poznasz czynniki wpływające na stan skóry głowy i włosów oraz sposób diagnostyki 
za pomocą mikrokamery. 

  1 dzień

 1 700 zł

  1 modelka

TRYCHOLOGIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH POZIOM ROZSZERZONY
Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu wykonywania zabiegów trychologicznych oraz 
mezoterapii skóry głowy. Dowiesz się jak rozwiązać problem łysienia oraz charakteryzować 
choroby skóry głowy, a także dobierać odpowiednie terapie.

  2 dni

 3 000 zł

  4 modelki

T01

T02

N O W O Ś Ć

Trychoskop z połączeniem
bezprzewodowym

SPRAWDŹ
sklep.broadwaybeauty.pl

Zaprojektowany specjalnie do diagnostyki 
kosmetologicznej lub trychologicznej.

Posiada wbudowane WiFi oraz światło UV 
(lampa Wooda).
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DLA PODOLOGÓW

BOGATA
OFERTA

sklep.broadwaybeauty.pl

MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626

PodologiaPodologia
SPRAWDŹ OFERTĘ NASZYCH PRODUKTÓWSPRAWDŹ OFERTĘ NASZYCH PRODUKTÓW



UNIBRACE
Szkolenie przygotuje Cię do pracy z wrastającą i wkręcającą płytką paznokci przy zasto-
sowaniu systemu Unibrace. W tej metodzie wykorzystuje się opatentowane narzędzie do 
tworzenia klamry bez ponoszenia kosztów eksploatacji. Dowiedz się jak usprawnić swoją 
pracę w gabinecie podologicznym. 

  1 dzień

 1 500 zł/os. - w grupie

 2500 zł - indywidualnie

  2-3 modelki

PEDICURE PODOLOGICZNY
Na szkoleniu dowiesz się, jak wykonać pedicure podologiczny. Nauczysz się opracowywać 
paznokcie wraz z wałami okołopaznokciowymi przy użyciu odpowiednych frezów, a także 
usuwać hiperkeratozy o różnym stopniu nasilenia za pomocą dłuta i skalpela. Dodatkowo 
poznasz wykorzystywane podczas zabiegu narzędzia, podstawowe odciążenia, opatrunki 
i preparaty lecznicze.

  2 dni

 2 200 zł

  3-4 modelki

KLAMRY PODOLOGICZNE DOSZKOLENIE
Podczas doszkolenia dowiesz się jak łączyć ze sobą poszczególne metody korygowania pa-
znokci, aby uzyskać zamierzony efekt terapii. Kursant ma możliwość wyboru tematu: Klamry 
tytanowe, Rurki SulciProtektor, Tamponada lub klamry 3-częściowe, Rekonstrukcja paznokci. 

  1 dzień

 1 100 zł

  2 modelki

 doszkolenie

ORTONYKSJA
Profesjonalne korygowanie wrastających i wkręcających paznokci. Nauczysz się holistycz-
nego podejścia do korygowania płytki paznokciowej, dzięki opracowaniu 5 różnych technik 
w ortonyksji: klamry tytanowej, klamry trzyczęściowej, rurek SulciProtektor, tamponady oraz 
rekonstrukcji akrylem paznokci wrastających i wkręcających. Dzięki szkoleniu będziesz umiał 
dobrać odpowiednią metodę korekcji, aby uzyskać zamierzony efekt.

  1 dzień

 2 500 zł

  3 modelki

HPV BRODAWKI WIRUSOWE & BADANIA MYKOLOGICZNE
I BAKTERIOLOGICZNE
Podasz szkolenia dowiesz się jaką terapię zastosować w podstawowych chorobach paznokci 
oraz zakażeń skórnych. Przyswoisz wiedzę z zastosowania terapii w walce z wirusem HPV za 
pomocą elektrokoagulacji, ziołolecznictwa i metod chemicznych. Poznasz również techniki 
pobierania materiału mykologicznego i bakteriologicznego.

  1 dzień

 1 500 zł

  1-2 modelki

PODOLOGIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
POZIOM ROZSZERZONY
Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu wykonywania pedicure podologicznego, usuwania 
odcisków i modzeli, korygowania wrastających paznokci za pomocą klamer tytanowych. 
Dodatkowo program rozszerzony jest o usuwanie brodawek przy użyciu elektrokoagulatora, 
rekonstrukcję płytki paznokciowej oraz badania mykologiczne i bakteriologicze.

  5 dni

 5 200 zł

  8-10 modelek

KLAMRY TYTANOWE
Podczas szkolenia nauczysz się techniki tworzenia klamer tytanowych, indywidualnego dobo-
ru grubości drutu oraz kształtu. Dodatkowo poznasz sposoby zakładania rurek SulciProtektor 
oraz tamponad, aby jeszcze skuteczniej prowadzić terapie korygowania płytki paznokciowej.

  1 dzień

 1 300 zł

  2 modelki

REKONSTRUKCJA PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ
Techniki łączone rekonstrukcji płytki paznokciowej. Kursant otrzyma wiedzę teoretyczną 
i praktyczną jak prawidłowo dobrać odpowiednią rekonstrukcje do deformacji aparatu pa-
znokciowego, a także jak przygotować paznokieć przed zabiegiem oraz przy korekcie. Nauczy 
się również różnicować uszkodzeń pourazowych od zmian grzybiczych.

  1 dzień

 1 100 zł

  1-2 modelki

PODOLOGIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Podczas szkolenia kursant zdobędzie umiejętności wykonywania zabiegu pedicure podo-
logicznego, usuwania odcisków i modzeli oraz korygowania wrastających się paznokci przy 
pomocy klamer. W części teoretycznej omówiona zostanie m.in. anatomia i fizjologia paznokci 
i stóp, deformacja i dysfunkcja stóp, przyczyny powstawania hiperkeratoz.

  3 dni

 3 500 zł

  5-6 modelek

BESTSELLER

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09



MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626

OprawaOprawa
Oczu i wizażOczu i wizaż



HENNA BRWI I RZĘS
To szkolenie przygotuję Cię do wykonywania zabiegu henny brwi i rzęs z zastosowaniem hen-
ny żelowej oraz proszkowej/krakowskiej . Uczestnicy dowiedzą się jak wygląda anatomiczna 
i chemiczna budowa włosa, jakie funkcje pełni keratyna i łuska włosa. Poznasz bezpieczne 
sposoby aplikacji henny oraz dowiesz się jak wykonać prawidłową regulację brwi.

  1 dzień

 800 zł

  2 modelki

LAMINACJA BRWI I FARBKA
Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać laminację brwi oraz aplikować farbki Brow Code. 
Zabieg pozwala na zmianę kształtu i kierunku wzrostu brwi oraz odpowiednie podkreśle-
nie koloru. Poznasz przeciwwskazania do zabiegu i zalecenia pozabiegowe oraz wszelkie 
procedury zabiegowe.

  1 dzień

 1 000 zł

  3 modelki

LIFTING RZĘS
Szkolenie pokaże Ci, jak etapowo wykonać zabieg oraz jak dopasować rozmiar wałeczków 
do długości rzęs. Poznasz produkty Brow Code wykorzystywane do liftingu rzęs oraz ich 
właściwości. Zwieńczeniem zabiegu jest aplikacja farbki, która pozwala na podkreślenie 
efektu i nadaje rzęsom piękny głęboki odcień czerni.

  1 dzień

 900 zł

  2 modelki

SPECJALISTA STYLIZACJI BRWI - BROW BAR
Szkolenie przygotuje Cię do wykonywania zabiegów z zakresu stylizacji brwi z wykorzystaniem 
marki Brow Code. W programie kursu znajdziesz hennę pudrową, laminację i farbowanie brwi 
oraz aplikację farbki hybrydowej- Hybrid Stain.

  2 dni

 2 300 zł

  5-6 modelek

HENNA PUDROWA I ARCHITEKTURA BRWI
Szkolenie przygotuję Cię do prawidłowego wykonania zabiegu henny pudrowej Brow Code. 
W pierwszej części trener zaprezentuje jak idealnie dobierać kształt brwi do twarzy i wykonać 
rysunek wstępny. Dowiesz się jak wygląda każdy etap zabiegu oraz jak prawidłowo wykonać 
regulację brwi z wykorzystaniem pęsety.

  2 dni

 1 900 zł

  4 modelki

W01

W02

W03

W04

W05

PRZEDŁUŻANIE RZĘS - METODA 1:1
Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających przygodę ze stylizacją rzęs. Metoda 
1:1 polega na doklejaniu jednej rzęsy sztucznej do jednej naturalnej (stąd nazwa). Zabieg 
pozwoli na optyczne wydłużenie, zagęszczenie i przyciemnienie rzęs.

  1 dzień

 1 100 zł

  1 modelka

W06

PRZEDŁUŻANIE RZĘS - METODA OBJĘTOŚCIOWA 2D 3D
Szkolenie przeznaczone dla osób, które odbyły kurs 1:1. Nabędziesz wiedzę teoretyczną oraz 
umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne wykonywanie zabiegów przedłużania, 
zagęszczania i stylizacji rzęs z zastosowaniem metody objętościowej 2D-3D. Dowiesz się jak 
odpowiednio dobierać rzęsy oraz aplikować je za pomocą przydatnych narzędzi.

  1 dzień

 1 300 zł

  1 modelka

W07

PRZEDŁUŻANIE RZĘS - METODA VOLUME LASHES
Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs stylizacji rzęs metodą 1:1 oraz 2D:3D. 
Poznasz rodzaje rzęs, nauczysz się odpowiednio dobierać ich rozmiar do danej techniki 
objętościowej. Następnie wykonasz zabieg praktyczny na modelce.

  1 dzień

 1 300 zł

  1 modelka

W08

BESTSELLER

LAMINACJA BRWI I LIFTING RZĘS
Na szkoleniu dowiesz jak wykonać zabieg laminacji brwi i liftingu rzęs z marką Brow Code. 
Lifting rzęs gwarantuje optyczne wydłużenie rzęs, podniesienie i podkręcenie ich. Natomiast 
laminacja brwi to zabieg, który pozwala na zmianę kształtu oraz kierunku wzrostu brwi. 
Idealnym wykończeniem laminacji jest farbka Brow Code, która pozwoli na podkreślenie 
koloru brwi.

  1 dzień

 1 500 zł

  2-3 modelki

W09
BESTSELLER



PONAD 2000 PRODUKTÓW
KOSMETYKI PROFESJONALNE
SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA
ARTYKUŁY JEDNORAZOWE

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Nowoczesna
Hurtownia

RATY 0% I LEASING  |  SZYBKA WYSYŁKA  |  ATRAKCYJNE CENY I PROMOCJE  |  FACHOWE DORADZTWO
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+48 572 722 286�

POBIERZ Z POBIERZ Z

POBIERZ APLKACJĘ
KUPUJ WYGODNIEJ

Kupujesz teraz
Płacisz później!

B B  G L O W

sklep.broadwaybeauty.pl�

DOSZKOLENIE STYLIZACJA BRWI I RZĘS „BROW CODE”
Przeznaczone dla stylistów brwi i rzęs, którzy wykonują już takie zabiegi jak henna pudrowa, 
farbka do brwi i rzęs, laminacja brwi i lifting rzęs. Stanowi uzupełnienie procedur zabiego-
wych o innowacyjne schematy stylizacji produktami marki Brow Code. Wyróżnij się na rynku 
i zapewnij swoim klientom zabieg przyszłości.

  1 dzień

 900 zł

  4 modelki

 doszkolenie

W10



ROCZNA SZKOŁA BROADWAY BEAUTY®
Dajemy Ci wiedzę. Uczymy jak z niej korzystać! Roczna szkoła nauk kosmetologicznych to miejsce 
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 wiedzą i doświadczeniem.

broadwaybeauty.pl/szkola/roczna/

STAŻ W BROADWAY BEAUTY®

DLA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW 

70% PRAKTYKI
30%TEORII

Wielkie możliwości na wyciągnięcie ręki!

Zapisując się do naszej szkoły zyskujesz:
• Na rynku już od 2013 roku
• Ponad 4000 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 biznesu



• Metody cieniowania brwi: Ombre Brows, Powder Ef-
fect, Insta Brows

• Pigmentacja powiek górnej oraz dolnej – zagęszczenie 
rzęs, Eyeliner.

• Pigmentacja ust - klasyczna oraz 3D
• Kamuflaż
• Kolorymetria oraz geometria

• Omówienie zasad pielęgnacji
• Korekta i dopigmentowanie po roku oraz kilku latach, 

pigmentacja naprawcza
• Usuwanie makijażu permanentnego
• Usuwanie removerem
• Laser Q-switch Nd:Yag
• Pierwsza pomoc

   14 000zł/rok lub 1 500zł/mc      10 miesięcy

MAKIJAŻ PERMANENTNY

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

BESTSELLER

• Pierwsza pomoc
• Anatomia twarzy w medycyny estetycznej
• Mezoterapia mikroigłowa + peelingi chemiczne
• Mezoterapia igłowa
• Lipoliza iniekcyjna ciała i twarzy
• Stymulatory tkankowe
• Osocze i fibryna bogatopłytkowa
• Techniki aplikacji kwasu hialuronowego – igła i kaniula
• Wypełnianie bruzd, fałd, zmarszczek kwasem 

hialuronowym

• Modelowanie i powiększanie ust – techniki 
podstawowe i zaawansowane

• Wolumetria modelowanie kwasem hialuronowym
 - kości policzkowe, broda, nos, żuchwa
• Nici PDO - (mono, screw, double screw) + techniki 

łączone
• Skutki uboczne i powikłania 

   9 000zł/rok lub 1 600zł/mc      6 miesięcy

KOSMETOLOGIA EXPERT

Zostań najlepszym Specjalistą kosmetologii. Starannie skonstruowany nowy program na-
uczania zapewnia doskonałe przygotowanie i wysoką efektywność w pracy w gabinecie 
kosmetycznym.

NOWY PROGRAM

   12 000zł/rok lub 1 500zł/mc      10 miesięcy

FACE & BODY MODELING

Twoja szansa na przyszłość i jedyny taki autorski program szkoleniowy opracowany przez 
ekspertów Broadway Beauty na podstawie wieloletnich doświadczeń. FACE & BODY MO-
DELING To zestaw szkoleń z technik manualnych opartych na terapii twarzy i ciała.

• Anatomia i fizjologia (mięśnie, unerwienie, ukrwienie: 
twarz i ciało)

• Wstęp do medycyny wschodu: punkty marma i meri-
diany

• Kinesiotaping estetyczny
• Akupresura

• Kobido
• Drenaż limfatyczny twarzy z elementami terapii blizn
• Nasaż brzucha z elementami terapii wisceralnej
• Masaż 4D
• Masaż balisjki, indonezyjski i rosyjski miodem
• Pinoterapia

PIERWSZA W POLSCE!



Twoja opinia
jest dla nas
cenna!
poznajmy się lepiej

www.broadwaybeauty.pl

Zadaj nam pytanie

NAPISZ OPINIĘ





Broadway Beauty® Katowice

 40-113 Katowice,
 ul. Ściegiennego 2

  +48 572 722 282
 +48 512 773 626

 katowice@broadwaybeauty.pl

 broadwaybeauty_katowice

Broadway Beauty® Gdańsk

 80-034 Gdańsk
 ul. Królowej Jadwigi 111

  +48 500 800 766
 +48 797 574 228

 gdansk@broadwaybeauty.pl

 broadwaybeautygdansk

Broadway Beauty® Warszawa

 02-956 Warszawa,
 ul. Królewicza Jakuba 66

  +48 572 722 283
 +48 789 250 202

 warszawa@broadwaybeauty.pl

 broadway_beauty_warszawa

Broadway Beauty® Kraków

 31-406 Kraków,
 ul. 29 listopada 155C

  +48 507 407 006
 +48 572 905 570

 krakow@broadwaybeauty.pl

 broadwaybeauty.krakow

Broadway Beauty® Poznań

 62-031 Luboń,
 ul. Wschodnia 22 lokal 37

  +48 572 905 571
 +48 572 722 284

 poznan@broadwaybeauty.pl

 broadway.beauty.poznan

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
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