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Szczegółowa oferta szkoleniowa  
Lp. Element usługi Szczegóły 

1. Nazwa kursu Crazy Color – Pianowe kąpiele farbujące z rekonstrukcją molekularną 
na bezpiecznych surowcach 

2. Dane organizatora Pigment Akademia Sp. z o.o. 
Dobrosołowo Pierwsze 12 
62-530 Kazimierz Biskupi  
NIP 665-303-74-60, REGON 388394107, KRS 0000888656 
 www.pigmentakademia.pl      szkolenia@pigmentakademia.pl 
Przeważający PKD 
85.59.B Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

3. Kontakt do 
organizatora  

Adrian Tomczak szkolenia@pigmentakademia.pl tel. 721-205-171 

4. Posiadane certyfikaty 
przez organizatora 

Wpis do RIS 2.30/00008/2022 
Certyfikat ISO 9001 Nr 158/2022 wydany przez Certika Sp. z o. o. 

5. Wymagania dla 
kursanta/ki  

Fryzjerki pracujące w zawodzie chcące wprowadzić nowy typ koloryzacji 
w swoim salonie i zdobyć nowe kompetencje  

6. Czas trwania 
 

Czas trwania kursu łącznie: 10h  
- 2h wykłady teoretyczne 
- 8h zajęcia praktyczne 
1 godzina szkolenia = 60 minut 

7. Koszt kursu      (jeden 
uczestnik) 

799 zł (79,9 zł/h) 

8. Dokument 
potwierdzający 

ukończenie kursu 

Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej zgodne z 
wymaganiami KFS oraz BUR 

9. Oferowane wsparcie 
po szkoleniu 

1h konsultacji z trenerem po kursie lub inna forma kontaktu np. 
rozmowa telefoniczna, media społecznościowe lub email. Po 
wprowadzeniu w życie umiejętności zdobytych na kursie trener może 
ocenić prace uczestnika, doradzić oraz udzielić wskazówek. 

10. Prowadzący Angelika Szlagowska z branżą fryzjerską związana jest od ponad 14 lat. 

Artystka, która przywiązuje ogromną wagę do uzyskania idealnego 

koloru. Prowadzi ekskluzywny salon fryzjerski w Iławie, w którym 

prowadzi własne laboratorium przystosowane do testowania farb i 

kosmetyków fryzjerskich. Lubi eksperymentować z nowymi trendami w 

koloryzacji. Dzieli się także swoim ogromnym doświadczeniem z innymi 

fryzjerami jako profesjonalny szkoleniowiec. W poprzednim roku 

przeszkoliła ponad 250 osób z nowych trendów w koloryzacji. 

Posiada tytuł czeladniczy, a także jest absolwentką wielu najlepszych 

akademii fryzjerskich w Polsce. Ukończyła również kurs „Edukator 

koloryzacji”, a także posiada ukończone kursy pedagogiczne oraz 

instruktorskie. Obecnie współpracuje jako instruktorka z Juran Art 

School w Opolu oraz Akademią Driza. 

http://www.pigmentakademia.pl/
mailto:szkolenia@pigmentakademia.pl
mailto:szkolenia@pigmentakademia.pl
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11. 

Ramowy Program Usługi 

 
DZIEŃ 1: 
a) Teoria  

• Zasady BHP podczas pracy przy koloryzacjach 

• Jak prawidłowo dobrać technikę koloryzacji, kolor do karnacji, długości oraz 
rodzaju włosów 

• Jak prawidłowo dobrać rodzaj farby do różnych typów włosów 

• Jak prawidłowo dobrać kosmetyki do pielęgnacji włosów po koloryzacji, dla 
klientki do stosowania w domu 

• Prezentacja technik koloryzacji do ukrywania mankamentów urody oraz 
uwydatniania jej walorów 

• Jak prawidłowo przeprowadzić wywiad z klientką 

• Omówienie i prezentacja techniki pianowej kąpieli farbującej  

• Praca z włosami zniszczonymi (rekonstrukcja molekularna) 

• Zasady neutralizacji i re-pigmentacji  

• Zasady dotyczące koloru 

• Mieszanie kolorów „Crazy Color” 
 
b) Praktyka  

• Praca na modelkach pod nadzorem i wsparciem instruktora 

• Egzamin z teorii i praktyki 
12. Cel usługi Cel biznesowy 

 
Uczestnik zdobędzie nowe umiejętności w zakresie koloryzacji, dzięki 
którym będzie mógł poszerzyć ofertę salonu i zwiększyć jego przychody. 
Kursanci nabędą kompetencji niezbędnych do włączenia nowej usługi 
rekonstrukcji włosów do oferty swych salonów. Dodatkowo kursanci 
będą potrafili wyznaczyć nowe kierunki w rozwoju salonu (wpasowanie 
się w lokalne i regionalne zapotrzebowanie) oraz kreować jego cele 
bieżące (marketing, sprzedaż, reklama usług).  
 
Cel edukacyjny 
 
Celem edukacyjnym kursu jest profesjonalne przygotowanie uczestnika 
do samodzielnego świadczenia usług z zakresu koloryzacji włosów w 
salonie fryzjerskim oraz przeprowadzania rekonstrukcji molekularnej 
włosów. Uczestnicy zapoznają się z wykorzystywaniem niezbędnych 
narzędzi do koloryzacji, a tym samym uaktualnią swoją wiedzę 
praktyczną i teoretyczną z zakresu nowych trendów w stylizacji 
kolorystycznej włosów. Oprócz koloryzacji, kursanci nabędą 
kompetencji niezbędnych do prowadzenia usług rekonstrukcji i 
odbudowy molekularnej włosów. 
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13. Efekty uczenia się Po ukończeniu kursu: 
 
W zakresie wiedzy uczestnik: 
 

• omawia dobór rodzajów farb do różnych typów włosów 

• omawia zasady mieszania kolorów „Crazy Color” 

• stosuje zasady BHP 

• omawia zasady neutralizacji i re-pigmentacji 

• omawia technikę pianowej kąpieli farbującej 

• tworzy prawidłowe metody wykonywania koloryzacji 

• stosuje zasady pracy ze zniszczonymi włosami 

• stosuje zasady doboru kosmetyków pielęgnacyjnych 

• kreuje efektywne technikami koloryzacji  
 
W zakresie umiejętności uczestnik: 
 

• tworzy odpowiednie stanowisko pracy 

• udoskonala prawidłowe przeprowadzanie konsultacji z 
klientem 

• posługuje się przyrządami i narzędziami 
wykorzystywanymi do koloryzacji 

• stosuje technikę pianowej kąpieli farbującej 

• dobiera kolor do typu urody 

• stosuje zasady mieszania kolorów „Crazy Color” 

• stosuje re-pigmentację i neutralizację 

• stosuje rekonstrukcję molekularną włosów  

• kreuje koloryzację przy pomocy różnych technik  

• stosuje różne rodzaje kosmetyków z uwzględnieniem 
różnych rodzajów włosów 

 
W zakresie kompetencji społecznych uczestnik: 
 

• stosuje zasady komunikacji interpersonalnej w pracy z 
klientem 

• omawia zasady etyki w pracy fryzjera 

• obsługuje klientów na wysokim poziomie 

• buduje relację z klientami i rozpoznaje ich potrzeby 

• ocenia swoje działania w pracy z klientem i przyjmuje 
odpowiedzialność za ich skutki 

 

 


