
MASTERCLASS COLOUR VOL 2
POZIOM ZAAWANSOWANY

WIEDZA TEORETYCZNA I WARSZTATY



MARTYNA MARIA
MOSIOŁEK
Fryzjerstwo towarzyszy jej przez całe 
życie. Bardzo ważny jest dla niej sa-
morozwój i edukacja, dlatego tak dużą 
wagę przywiązuje do szkoleń krajo-
wych i zagranicznych. W dorobku 
zawodowym ma nagrody w prestiżo-
wych konkursach fryzjerskich. Swoją 
kreatywność realizuje w koloryzacjach. 
Moda przemija, a styl pozostaje, dla-
tego przy każdej stylizacji kieruje się 
nie tylko wyznaczonymi kanonami 
mody, ale przede wszystkim charakte-
rem i osobowością klienta. 

Zorganizowany, bardzo kreatywny, 
odważny i bezkompromisowy w kolo-
rze i strzyżeniu, starający się wyprze-
dzać trendy. Inspiracji szuka wszędzie: 
od natury, poprzez etniczność, igno-
rowanie konwenansów, aż do sięgania 
w przeszłość i nawiązywania do kla-
sycznych stylizacji. Od 25 lat zajmuje 
się fryzjerstwem. Tworzy nowoczesne 
wariacje dawnych stylów. Uwielbia ry-
walizację, korzysta z okazji do spraw-
dzenia swoich umiejętności w konkur-
sach fryzjerskich. 

WOJTEK
WALCZAK

ALEKSANDRA
KWAŚNA
Fryzjerstwo było jej marzeniem od 
najmłodszych lat. Od 23 lat zajmuje 
się fryzjerstwem, w którym najważniej-
szy jest dla niej profesjonalizm i per-
fekcyjna obsługa klienta.  Lubi pod-
nosić swoje zawodowe kompetencje 
przez uczestnictwo w różnego rodzaju 
szkoleniach. To one dają Oli motywa-
cję do działania, dążenia do perfekcji 
i podążania za wciąż zmieniającymi się 
trendami. Jak sama o sobie mówi, jest 
wielką szczęściarą, że robi w życiu to, 
co naprawdę kocha!

Od ponad 15 lat czerpie radość z 
fryzjerstwa. Jest to zabawa, która 
nigdy się nie nudzi. Ciągłe szukanie 
inspiracji do łączenia kształtu i koloru 
sprawia, że nie można stać w miej-
scu. Ściśle techniczne podejście do 
zawodu mu nie wystarcza – czasem 
łamie zasady, by odnaleźć własny 
styl. Podstawą jest dobre strzyżenie, 
a koloryzacja jest jego dopełnieniem. 
Motorem napędzającym jego pracę 
jest łączenie klasycznych kształtów z 
nowoczesną formą. 

LESZEK
LIGĘZA

Szkolenie Masterclass Vol. 2 to propozycja dla osób na poziomie zaawansowanym, które odbyły już szkolenie Masterclass Vol. 
1. Podczas tych warsztatów uczestnicy poznają kolejne dwie zaawansowane techniki koloryzacji: MOLIENDA PRO oraz JUDY.
MOLIENDA PRO stanowi rozszerzenie techniki poznanej na pierwszym poziomie szkolenia Masterclass. Dzięki niej możliwe 
będzie jeszcze mocniejsze rozjaśnienie włosów z jednoczesnym zachowaniem subtelnych, delikatnych przejść kolorystycznych 
dla jeszcze lepszego efektu 3D.
JUDY to autorska technika stworzona przez Wojtka Walczaka – stylistę Montibello, która polega na cieniowaniu kolorem,
z pogłębionym, ciemniejszym odrostem oraz jaśniejszymi odcieniami z przodu. Technika ta zakłada niezwykle precyzyjną aplikację 
koloru na odroście oraz subtelne pociągnięcia kolorem na długości włosów. Judy stanowi podstawę kreowania koloryzacji z rozbudowaną 
bazą oraz jaśniejszymi refleksami.



TERMINY

 09-10.05.2021 BYDGOSZCZ
  Studio FLK
  Tadeusza Kościuszki 27

23-24.05.2021 WARSZAWA 
  Akademia Jagi Hupało
  Burakowska 5/7

13-14.06.2021 CZĘSTOCHOWA
  Salon fryzjerski Jarosław Mosiołek
  Ogrodowa 8

27-28.06.2021 WARSZAWA 
  Akademia Jagi Hupało
  Burakowska 5/7

04-05.07.2021 GDAŃSK
  L. Studio
  Piecewska 35/u7

MASTERCLASS COLOUR VOL 2

CENA SZKOLENIA*

30 50
zł % %

CENA PODSTAWOWA SALON PARTNERSKI AMBASADOR

1499

NIEZBĘDNIK UCZESTNIKA

DOŁĄCZ DO NAS!

 @KlubMontibello        GRUPA: Montibello Bez Tajemnic        @montibello_pl         www.montibello.pl       MontibelloHairCare

HARMONOGRAM
GDAŃSK, BYDGOSZCZ, WARSZAWA,
CZĘSTOCHOWA

DZIEŃ 1

LOOK & LEARN
11.00  prezentacja technik molienda pro i judy 
 przez szkoleniowców marki + quiz
13.00 lunch, przerwa kawowa

WARSZTATY
14.00 praca uczestników na główkach fryzjerskich

DZIEŃ 2

9.30 ćwiczenia + quiz

WARSZTATY
10.00 praca uczestników na główkach fryzjerskich
13.00 lunch
16.00 zakończenie szkolenia i rozdanie dyplomów 

SZCZOTKISZPIKULEC 
DO TAPIRU

LOKÓWKA GRZEBIENIE PROSTOWNICA SUSZARKA FARTUCHKLIPSY

 *Cena nie zawiera noclegu.


