
Oferta 2021 

Cześć! 

Miło mi, że zainteresowały Cię usługi, które wykonuje. Na początek się poznajmy. Nazywam się 

Marta Wójcikowska. Z wykształcenia jestem kosmetologiem i wizażystką. Przez lata interesowałam 

się branżą beauty, która imponuje mi tym jak szybko się rozwija i jak wiele możemy dać od siebie 

wykonując swoją pracę. Na rok 2021 zaplanowałam następujące usługi: 

MAKIJAŻE OKOLICZNOŚCIOWE 

Cena: 160 zł 

Potrzebujesz wyglądać nieskazitelnie, kobieco, emanować pewnością siebie? 

Zapraszam na usługę makijażu, postaram się spełnić Twoje oczekiwania. Makijaże okolicznościowe 

wykonuję u siebie w studio. 

MAKIJAŻE OKOLICZNOŚCIOWE Z DOJAZDEM 

Cena: 150 zł + Dojazd 30zł<40km 

Usługa z dojazdem jest możliwa przy minimum 2 osobach do pomalowania. 

MAKIJAŻ ŚLUBNY 

Cena: 380 zł 

Gwarancja idealnego wyglądu w najważniejszym dla każdej kobiety dniu. Wspólnie ustalamy 

oczekiwania, inspiracje, wygląd sukni, dodatki tak aby makijaż był dopełnieniem całości. Cena 

obejmuje próbny makijaż + makijaż w dniu ślubu. 

Jest możliwość dojazdu w dniu ślubu, jeśli ktoś z otoczenia Panny Młodej również będzie chciał 

skorzystać z usługi makijażu okolicznościowego wg zasady dojazdu powyżej dwóch osób. 

PAKIET ŚLUBNY 

Cena: 1100 zł 

Pełny zakres usług w dniu ślubu Pary Młodej. 

W cenie: 

• Makijaż Próbny 

• Makijaż Ślubny 

• Makijaż czterech osób z otoczenia Panny Młodej (zazwyczaj jest to Mama Panny Młodej, 

świadkowa, siostra, szwagierka itp..) 

• Korekta Pana Młodego pod kątem zdjęć (jeśli potrzeba) 

• Makijaż do sesji plenerowej, jeśli odbywa się ona w innym terminie niż 

termin ślubu. Jeśli jest w tym samym dniu co ślub, jest możliwość mojej 

obecności na sesji aby wykonywać ewentualne poprawki. 

• Dojazd na terenie Śląska. 



LEKCJE MAKIJAŻU NA WŁASNY UŻYTEK 

Cena: 400 zł (5h) 

Dzień szkoleniowy podczas którego uczysz się podstawowych zasad makijażu na 

własny użytek. Temat szkolenia ustalamy wspólnie względem Twoich potrzeb. 

Tematy do wyboru: 

• Makijaż dzienny 

• Makijaż wieczorowy 

• Makijaż korekcyjny 

• Makijaż bieznesowy 

• Analiza Kolorystyczna. 

Na jeden dzień szkoleniowy przysługuje Analiza Kolorystyczna + wybrany temat 

makijażu. 

Uczymy się: 

• Higieny wykonywania makijażu 

• Rozróżniania podstawowych narzędzi ułatwiających wykonanie 

makijażu 

• Rodzajów kosmetyków 

• Zasad codziennej pielęgnacji jako podstawa dobrego makijażu 

• Sposobu aplikacji podkładu, korektora i pudru 

• Konturowania twarzy bronzerem, różem i rozświetlaczem 

• Idealnego kształtu brwi 

• Cieniowanie oka 

• Aplikacja sztucznych rzęs (wg uznania) 

• Perfekcyjne usta 

• Utrwalenie makijażu 

Podczas lekcji wykonujemy makijaż 1:1. Oznacza to, że połowę makijażu 

wykonuję ja pokazując poprawną technikę, a drugą połowę wykonujesz Ty. 

Po szkoleniu otrzymujesz imienny certyfikat, spis produktów do codziennego 

użytku, pakiet próbek, konspekt pełen wiedzy, podstawowy zestaw pędzli do 

ćwiczeń. 

 



Przy bukowaniu jakiejkolwiek usługi obowiązuje wpłata bezzwrotnego zadatku 

w postaci 50% wartości usługi do dwóch dni roboczych od rezerwacji terminu. 

ZAPIS NASTĘPUJE DOPIERO PO ZAKSIĘGOWANIU SIĘ ZADATKU NA 

WSKAZANYM KONCIE BANKOWYM. 


