
 
 

 Indigo & Posh Lashes by Kate Zett 

Sklep On-line 

www.byKateZett.pl 
Szkolenia: 570-673-801 

 

 

 

Szkolenia INDIGO 

 
 

 

Manicure hybrydowy (szkolenie podstawowe hybrydowe) 

Grupa: 1200zł 

Indywidualne: 2400zł  

Czas trwania: 5h 

 

• przygotowanie płytki frezarką, 

• poprawne malowanie paznokci lakierem hybrydowym, 

• aplikacja hybrydy 'pod skórki', 

• prawidłowe usuwanie hybrydy. 

 

 

 

 

 

Basic Almond&Oval Gel (szkolenie podstawowe żelowe) 

Grupa: 1800zł 

Indywidualne: 3600zł/5000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 3 dni po 5h lub 2 dni po 7,5h 

 

• omówienie zasad higieny pracy w zawodzie stylistki paznokci, 

• przedstawienie chorób i schorzeń paznokci, 

• omówienie procesu dezynfekcji i sterylizacji, 

• przedstawienie produktów do stylizacji paznokci oraz preparatów 

pomocniczych, 

• opis budowy paznokci naturalnych, przedstawienie różnych typów płytek, 

• poprawna terminologia i opis budowy paznokci przedłużonych w kształcie 

migdałka i owalnym, 

• poprawne podkładanie, przycinanie szablonu względem naturalnego 

paznokcia, 

• stylizacja paznokci przezroczystych, aplikacja koloru, 

• stylizacja paznokci z malowaną końcówką french, 

• nauka aplikacji żelu techniką naprzemienną, 

• przeprowadzenie zabiegu uzupełniania, 

• nauka poprawnego piłowania, 

• zastosowanie frezarki przy przygotowaniu i opracowywaniu paznokci. 

http://www.bykatezett.pl/


 

Basic Almond&Oval&Square Gel (szkolenie podstawowe żelowe) 

Grupa: 2600zł 

Indywidualnie: 5200zł/7000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5 dni po 5h lub 3 dni po 8h 

 

• omówienie zasad higieny pracy w zawodzie stylistki paznokci, 

• przedstawienie chorób i schorzeń paznokci, 

• omówienie procesu dezynfekcji i sterylizacji, 

• przedstawienie produktów do stylizacji paznokci oraz preparatów 

pomocniczych, 

• opis budowy paznokci naturalnych, przedstawienie różnych typów płytek, 

• przedstawienie poprawnej terminologii, opis budowy paznokci przedłużonych 

w kształcie migdałka, owalnym i kwadratowym, 

• nauka poprawnego podkładania, przycinania szablonu względem 

naturalnego paznokcia, 

• stylizacja paznokci przezroczystych, aplikacja koloru, 

• stylizacja paznokci z malowaną końcówką french, 

• nauka aplikacji żelu metodą naprzemienną, 

• przeprowadzenie zabiegu uzupełniania, 

• nauka poprawnego piłowania, 

• zastosowanie frezarki przy przygotowaniu i opracowywaniu paznokci. 

 

 

 

 

Basic Almond&Oval Akryl (szkolenie podstawowe akrylowe) 

Grupa: 1800zł 

Indywidualnie: 3600zł/5000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 3 dni po 5h lub 2 dni po 7,5h 

 

• omówienie zasad higieny pracy w zawodzie stylistki paznokci, 

• przedstawienie chorób i schorzeń paznokci, 

• omówienie procesu dezynfekcji i sterylizacji, 

• przedstawienie produktów do stylizacji paznokci oraz preparatów 

pomocniczych, 

• opis budowy paznokci naturalnych, przedstawienie różnych typów płytek, 

• poprawna terminologia i opis budowy paznokci przedłużonych w kształcie 

migdałka i owalnym, 

• poprawne podkładanie, przycinanie szablonu względem naturalnego 

paznokcia, 

• stylizacja paznokci przezroczystych, aplikacja koloru, 

• stylizacja paznokci z frenchem konstrukcyjnym, zastosowanie kamuflażu, 

• przeprowadzenie zabiegu uzupełniania, 

• nauka poprawnego piłowania, 

• zastosowanie frezarki przy przygotowaniu i opracowywaniu paznokci. 

 

 

 

 

 



 

Basic Almond&Oval&Square Akryl (szkolenie podstawowe akrylowe) 

Grupa: 2600zł 

Indywidualnie: 5200zł/7000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5dni po 5h lub 3 dni po 8h 

 

• omówienie zasad higieny pracy w zawodzie stylistki paznokci, 

• przedstawienie chorób i schorzeń paznokci, 

• omówienie procesu dezynfekcji i sterylizacji, 

• przedstawienie produktów do stylizacji paznokci oraz preparatów 

pomocniczych, 

• opis budowy paznokci naturalnych, przedstawienie różnych typów płytek, 

• poprawna terminologia i opis budowy paznokci przedłużonych w kształcie 

migdałka, kwadratowym i owalnym, 

• poprawne podkładanie i przycinanie szablonu względem naturalnego 

paznokcia, 

• stylizacja paznokci przezroczystych, aplikacja koloru, 

• stylizacja paznokci z frenchem konstrukcyjnym, zastosowanie kamuflażu, 

• przeprowadzenie zabiegu uzupełniania, 

• nauka poprawnego piłowania, 

• zastosowanie frezarki przy przygotowaniu i opracowywaniu paznokci. 

 

 

 

Manicure kombinowany (szkolenie uzupełniające) 

Grupa: 800zł 

Indywidualne: 1600zł/2000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5h 

 

• omówienie rodzajów frezów, 

• dobór frezów do rodzaju płytki i skóry Klientki, 

• omówienie i przeprowadzenie usuwania skórek nożyczkami i frezami, 

• położenie koloru pod wał okołopaznokciowy, 

• nauka nadbudowywania krzywizn paznokcia przy pomocy bazy, 

• nauka aplikacji topu zgodnie z linią światła, 

• uzupełnianie ubytków, 

• wykonanie atrakcyjnego zdjęcia paznokci. 

 

 

 

Fantasy French (szkolenie uzupełniające) 

Grupa: 800zł 

Indywidualne: 1600zł/2000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5h 

 

• perfekcyjna linia uśmiechu, 

• prawidłowe rozkładanie materiału, 

• prawidłowa technika piłowania, 

• technika tworzenia frencha konstrukcyjnego, 

• linia światła, 

• dobór odpowiedniej linii uśmiechu do kształtu i długości paznokcia, 



• finezyjne zdobienia wtopione w konstrukcję paznokcia. 

 

Doszkolenie techniczne perfekcyjny migdał i owal (szkolenie uzupełniające) 

Grupa: 800zł 

Indywidualne: 1600zł/2000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5h 

 

• eliminacja błędów technicznych, 

• prawidłowe podkładanie formy, 

• prawidłowa technika piłowania, 

• uzyskanie tunelu z zaciskaniem i bez, 

• prawidłowa budowa, 

• linia światła. 

 

 

Doszkolenie techniczne perfekcyjny kwadrat (szkolenie uzupełniające) 

Grupa: 800zł 

Indywidualne: 1600zł/2000zł 

Czas trwania: 5h 

 

• eliminacja błędów technicznych, 

• prawidłowe podkładanie formy, 

• prawidłowa technika piłowania, 

• uzyskanie tunelu z zaciskaniem i bez, 

• prawidłowa budowa, 

• linia światła. 

 

 

Doszkolenie techniczne perfekcyjna ballerina (szkolenie uzupełniające) 

Grupa: 800zł 

Indywidualne: 1600zł/2000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5h 
 

• prawidłowe podkładanie formy pod kształt ballerina, 

• prawidłowa technika piłowania pod kształt ballerina, 

• uzyskanie tunelu z zaciskaniem i bez, 

• prawidłowa budowa, 

• linia światła. 

 

 

Perfekcyjny french konstrukcyjny i malowany (szkolenie uzupełniające) 

Grupa: 800zł 

Indywidualne: 1600zł/2000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5h 

 

• omówienie błędów technicznych, 

• prawidłowe rozkładanie materiału,  

• prawidłowa technika piłowania, 

• technika tworzenia frencha konstrukcyjnego oraz malowanego,  

• linia światła,  

• dobór odpowiedniej linii uśmiechu do kształtu i długości paznokcia.   

 



 

Szkolenie Advanced (szkolenie zaawansowane) 

Grupa: 1200zł 

Indywidualne: 2400zł/2600zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5h 

Szkolenie obejmuje pracę nad jednym wybranym kształtem z poniższych: 

• Sztylet 

• Pipe 

• Rosyjski migdał 

• Extreme 

 

 

 

 

Tempo pracy i odnowa (szkolenie uzupełniające) 

Autorskie szkolenie Katarzyny Zbroińskiej 

Grupa: 800zł 

Indywidualnie: 2000zł 

Czas trwania: 5h 

 

„Czas to pieniądz” 

Czy wiesz, że odnowa żelowa z całą budową i opracowaniem powinna zajmować 

50 min?  

Od 2005 do 2017 roku pracowałam z kilkoma, kilkunastoma Klientkami dziennie. Lata 

praktyki wyklarowały taki system pracy, który pozwolił mi skrócić czas pracy do 

minimum. I dziś chętnie podzielę się z Tobą swoimi sposobami!  

Na warsztatach uczymy się prawidłowej odnowy, więc pamiętaj by przyjść na nie z 

odrostem i NIE wyciętymi skórkami!  

 

• Jak skrócić czas wykonywania stylizacji paznokci? 

• Poznaj złodziei Twojego czasu - czyli o najczęściej popełnianych błędach. 

• Analiza popełnianych błędów, które wydłużają nasz czas pracy. 

• Kilka tajników, które ułatwią i przyspieszą pracę. 

• Różnice między odnową, a uzupełnianiem. 

• Prawidłowa odnowa paznokci żelowych. 

 

 

 

 

BHP i cennik w salonie  

Autorskie szkolenie Katarzyny Zbroińskiej 

Grupa: 800zł 

Indywidualnie: 2000zł 

Czas trwania: 4-5h 

 

BHP i cennik - to pytania, które nurtują Was najczęściej. 

Jak ustalić ceny usług, by zacząć zarabiać na więcej niż opłaty oraz bezpieczeństwo 

i higiena pracy. 

Omówimy najczęstsze choroby spotykane w naszej branży, budowę płytki 

paznokcia, dezynfekcję i sterylizację. 

Szkolenie ma charakter wykładu. 



 

 

 

Szablon od A do Zett (szkolenie uzupełniające) 

Grupa: 800zł 

Indywidualne: 1400zł/2000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5h 

 

Szablon - odwieczny problem wielu Stylistek paznokci. Jeśli jesteś jedną z nich 

zapraszam Cię na szkolenie, na którym szablon rozłożymy na części pierwsze.  

Mamy różne rodzaje paznokci naturalnych, różne kształty paznokci przedłużonych. 

Czy wiesz, że pod każdy z nich należy formę podłożyć inaczej?  

Na tym szkoleniu nauczysz się podkładać formę pod paznokcie salonowe (migdał, 

owal, kwadrat), a także pod różne rodzaje paznokci naturalnych: rosnące na prosto, 

do góry, w dół, łyżeczkowate, krogulcze, z opadającymi krawędziami, obgryzane, z 

wystającymi opuszkami... 

 

• docinanie formy pod rożnego rodzaju paznokcie naturalne w celu uzyskania 

tunelu bez zaciskania, 

• prawidłowe podkładanie szablonu pod różne formy przedłużenia paznokci, 

• prezentacja.  

 

 

 

 

 

 

Frezarka od A do Zett (szkolenie uzupełniające) 

Autorskie szkolenie Katarzyny Zbroińskiej 

Grupa: 800zł 

Indywidualnie: 2000zł 

Czas trwania: 5h 

 

Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności prawidłowego posługiwania się frezarką 

na każdym etapie pracy. Począwszy od ściągnięcia masy żelowej, przez skrócenie 

paznokci, przygotowanie płytki, usunięcie skórek, aż po opracowanie masy żelowej. 

Wszystko to robimy bez pilników, cążek, nożyczek. Pracujemy na własnych dłoniach, 

prosimy o przybycie z odrostem i niewyciętymi skórkami.  

 

• prawidłowa odnowa paznokci żelowych, 

• odpowiednia i poprawna praca z frezarką, 

• analiza i dobór różnego rodzaju frezów, 

• wycięcie skórek oraz przygotowanie wału wyłącznie za pomocą frezów, 

• przygotowanie płytki za pomocą frezarki, 

• opracowanie masy żelowej/hybrydowej frezarką, 

• ściąganie starej masy, 

• skracanie paznokci frezarką. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Frezarka bez tajemnic (szkolenie uzupełniające) 

Grupa: 800zł 

Indywidualnie: 1600zł 

Czas trwania: 5h 

 

Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności prawidłowego posługiwania się frezarką 

na każdym etapie pracy. Począwszy od ściągnięcia masy żelowej, przez skrócenie 

paznokci, przygotowanie płytki, usunięcie skórek, aż po opracowanie masy żelowej. 

Wszystko to robimy bez pilników, cążek, nożyczek. Pracujemy na własnych dłoniach, 

prosimy o przybycie z odrostem i niewyciętymi skórkami.  

 

• prawidłowa odnowa paznokci żelowych, 

• odpowiednia i poprawna praca z frezarką, 

• analiza i dobór różnego rodzaju frezów, 

• wycięcie skórek oraz przygotowanie wału wyłącznie za pomocą frezów, 

• przygotowanie płytki za pomocą frezarki, 

• opracowanie masy żelowej/hybrydowej frezarką, 

• ściąganie starej masy, 

• skracanie paznokci frezarką. 

 

 

 

 

Zhostovo Style 

Autorskie szkolenie Małgorzaty Bednarczyk 

Grupa: 800zł 

Indywidualnie: 1600zł 

Czas trwania: 5h 

 

Zhostovo Style to jedna z technik kwiatowego Nail Artu. Inspirowana klasycznym 

Zhostovo, zmodyfikowana, podkręcona innymi technikami. Doskonała w pracy 

salonowej. Połączenie produktu żelowego i odpowiedniej pracy pędzlem pozwala 

nam na stworzenie przepięknych kwiatowych stylizacji. Wspólnie stworzymy 

przepiękne kwiatowe stylizacje techniką Zhostovo Style. 

 

• dobór produktów i pędzli do pracy,  

• szczegółowe omówienie techniki Zhostovo Style,  

• omówienie zasad tworzenia kompozycji kwiatowych, najczęściej 

popełnianych błędów,  

• prezentacja metody, szczegółowe omówienie każdego etapu (ilość produktu, 

aplikacja, ułożenie dłoni, ruch pędzlem),  

• praca kursantki, analiza i niwelowanie ewentualnych błędów.  

 

 

 



 

 

Akwarela w towarzystwie (szkolenie uzupełniające) 

Grupa: 800zł 

Indywidualnie: 1600zł 

Czas trwania: 5h 

 

Akwarela to jedna z technik kwiatowego Nail Artu. Lekka, delikatna, świetnie 

sprawdza się w pracy salonowej. Tutaj w towarzystwie Art Gum i Zhostovo Style - co 

pozwala na stworzenie jeszcze bardziej nietuzinkowych kompozycji. 

 

• dobór produktów i pędzli do pracy,  

• szczegółowe omówienie pracy akwarelą oraz technik uzupełniających, 

• omówienie zasad tworzenia kompozycji kwiatowych, najczęściej  

popełnianych błędów,  

• prezentacja metody, szczegółowe omówienie każdego etapu (ilość 

produktu, aplikacja, ułożenie dłoni, ruch pędzlem),  

• praca kursantki, analiza i niwelowanie ewentualnych błędów. 

 

 

 

 

Extreme Shape - szkolenie przygotowujące do mistrzostw 

Grupa: 1200zł 

Indywidualnie: 2400zł 

Czas trwania: 5h 

 

Poster - szkolenie przygotowujące do mistrzostw 

Grupa: 1200zł 

Indywidualnie: 2400zł 

Czas trwania: 5h 

 

Salon Nails - szkolenie przygotowujące do mistrzostw 

Grupa: 1200zł 

Indywidualnie: 2400zł 

Czas trwania: 5h 

 

Pink & White Żel - szkolenie przygotowujące do mistrzostw 

Grupa: 1200zł 

Indywidualnie: 2400zł 

Czas trwania: 5h 

 

Pink & White Akryl - szkolenie przygotowujące do mistrzostw 

Grupa: 1200zł 

Indywidualnie: 2400zł 

Czas trwania: 5h 

 

Soak Off - szkolenie przygotowujące do mistrzostw 

Grupa: 1200zł 

Indywidualnie: 2400zł 

Czas trwania: 5h 



 

Stiletto Design - szkolenie przygotowujące do mistrzostw 

Grupa: 1200zł 

Indywidualnie: 2400zł 

Czas trwania: 5h 

 

One Stroke 

Grupa: 800zł 

Indywidualne: 1600zł/2000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5h 

 

Żel 2D / Akryl 2D 

Grupa: 700zł 

Indywidualne: 1400zł/2000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5h 

 

Zdobienia farbami akwarelowymi 

Grupa: 800zł 

Indywidualnie: 1600zł/2000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5h 

 

Mix media 

Grupa: 800zł 

Indywidualnie: 1600zł/2000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5h  

 

Micropainting 

Grupa: 800zł 

Indywidualnie: 1600zł/2000zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5h  

 

Ombre i ornamenty 

Grupa: 800zł 

Indywidualnie: 1600zł (cena zależna od rangi instruktora) 

Czas trwania: 5h  

 

 
 

Szkolenia odbywają się w grupie 8-osobowej.  

W naszych harmonogramach znajdują się także warsztaty tematyczne (technika, 

zdobienia…), które odbywają się w grupie 15-osobowej.  

 

Gubin 

 Dystrybucja / Centrum Szkoleniowe / Sklep Internetowy 

La Vie - Indigo & Posh Lashes by KateZett 

ul. Słowackiego 1A 

66-620 Gubin 

tel. 68-422-71-08 

Szkolenia: 570-673-801 

karol.byKateZett@gmail.com 

sklep.byKateZett@gmail.com 

 

mailto:karol.byKateZett@gmail.com


 

Zielona Góra   

Dystrybucja / Centrum Szkoleniowe 

La Vie - Indigo & Posh Lashes by KateZett  

ul. Reja 15/3 

65-076 Zielona Góra 

tel. 531-955-399 

Szkolenia: 570-673-801 

zg.byKateZett@gmail.com 

 

 

Gorzów Wielkopolski  

 Dystrybucja / Centrum Szkoleniowe 

La Vie - Indigo & Posh Lashes by KateZett  

ul. Fredry 9E 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

tel. 531-480-158 

Szkolenia: 570-673-801 

gw.byKateZett @gmail.com 

 

Instruktorzy Indigo by Kate Zett: 

- Katarzyna Zbroińska (GUBIN/ZG) 

- Małgorzata Bednarczyk (ZG/GW) 

- Oliwia Wilk (ZG) 

 

 

Kontakt w sprawie szkoleń: 570-673-801 
 

Dane do płatności: 

La Vie Katarzyna Zbroińska 

PKO BP 

23 1020 5402 0000 0102 0372 1875 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zg.byKateZett@gmail.com
mailto:indigo.gorzow@gmail.com

