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Wonder Pearls
„Powder Conturing” tanfolyam
AZ EGYEDÜLÁLLÓ WONDER PEARLS OPTIKAILAG FIATALÍTÓ PÚDER KONTÚROZÁS
TECHNIKÁJÁT S. MÁLNÁSSY BEA FEJLESZTETTE KI, hogy egy újabb kapu nyílhasson meg
a bőrápolás és szépségápolás terén, olyan sminkterméket alkalmazva, amely nemcsak
optikailag előnyös változások elérését teszi lehetővé, hanem egyúttal
megfelelő fényvédelmet biztosít és kíméletes a bőrrel.
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Wonder Pearls valódi
gyöngyporból készült termékei rengeteg kozmetikus partnerünknél megtalálhatóak – a vendégkörük egyik
legkeresettebb készítményeinek
számítanak. A púderek egymással
való kombinálása kapcsán felmerült
igények arra sarkaltak minket, hogy
az alaptudásukat olyan professzionális szintre emeljük, hogy a segítségével a Wonder Pears termékeinek értékesítésében kiemelkedő sikereket
érhessenek el.

Sminkkontúrozás kis
létszámú tanfolyamon
A sminkkontúrozás a természetes
hatású sminket hivatott magasabb
szintre emelni, így kortól függetlenül használható, és érett bőrök esetében meggyőzőbb alternatíva a folyékony alapozónál.
A kis létszámú Wonder Pearl tanfolyamokon S. Málnássy Beáta projektvezető, conturing stylist vezet
be titeket a sminkkontúrozás legalaposabb és akár a legszélsősége-

S. MÁLNÁSSY BEÁTA
Kreatív manager (German Derma Concept),
Wonder Pearls Conturing Stylist projektvezető
„Ez nem egy sminktanfolyam, hanem kimondottan egyetlen termék használatának tökéletesítésére lebontott kontúr technika. Művészetis diákként, majd később a Képzőművészeti egyetem Divat és Design szak mesterképzős hallgatójaként művészettörténet
oktatásban részesültem, az ókortól kezdve a
napjaink művészeti ágazatait is érintve. Szakirányú képzés által betekintést nyertem a
kosztümtörténekbe, így egyenként elemeztem
a történelem során a divat, a stílus fejlődését
és az irányzatokat. Ezen belül a ruházat, a kiegészítő divat, a haj és smink is
kulcsszerepet játszott. Minden művészeti folyamatot analizálással kezdek, függetlenül attól, milyen felületre dolgozom. Fontosnak tartom, hogy tisztában legyek azzal, mi hozható ki egy anyagból vagy formából, hogy a legjobb dolog
születhessen meg az adott felületből, legyen az kézi, digitális rajzolás vagy
egyéb kreatív munkafolyamat. Ez érvényes a sminkkontúrozásra is, ahol az arcot (üres vászonnak tekintve) síkokra bontva tapasztalhatjuk meg, hogy mit lehet elérni a fény-árnyékot imitáló játékkal a Wonder Pearls által.”

sebb megoldásokat kínáló tudástárába.
Nem titkolt célunk, hogy szélesebb
körben ismerté váljon a powder
conturing-technika, amellyel az arcformának és a bőrtónusnak megfelelően olyan sminktrükköket
tudtok
elsajátítani, amelyek kiemelik vagy
éppen korrigálják
az arc bizonyos részeit – egy olyan

termékkel, amely nem tartalmaz káros összetevőket, sőt javítani képes a
bőr minőségén, optikailag erős antiageing hatású, és nem ül bele a ráncokba.
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German Derma Concept
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Kozmetikus, lézeres
mezoterápiás szakértő,
brand manager.
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