
Wiza¿ i stylizacja

MAKIJA¯ ŒLUBNY + PRÓBNY
Wykonanie makija¿u rozpoczynamy od umówienia terminu wykonania makija¿u próbnego, 
podczas spotkania dopasowujemy makija¿ do typu urody, koloru sukni i dodatków. Próba wykonywana 
jest u nas w studio natomiast makija¿ œlubny wykonujemy w domu u klienta.W ograniczonej strefie 
dojazd do klienta Gratis. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania makija¿u dodatkowych osób w dniu œlubu. 
Ka¿dy makija¿ utrwalamy fixerem który zwiêksza jego wytrzyma³oœæ.

MAKIJA¯ DZIENNY I WIECZOROWY
Makija¿e dzienne wykonywane przez nas charakteryzuj¹ siê subtelnoœci¹ i naturaln¹ym wygl¹dem. 
Makija¿ dostosowujemy do karnacji, oprawy oczu, koloru w³osów jak równie¿ do sytuacji np 
spotkanie biznesowe, rodzinne. Makija¿ wieczorowy charakteryzuje siê u¿yciem szerszej gamy 
kolorów, podkreœla owal twarzy, oczy i usta. Makija¿ ten jest uzupe³nieniem stroju jak równie¿ jest 
dostosowany do okazji.  

MAKIJA¯ FOTOGRAFICZNY 
Posiadamy du¿e doœwiadczenie w wykonywaniu makija¿y scenicznych studyjnych i fotograficznych. 
Podczas pracy korzystamy z gamy kosmetyków firmy KRYOLAN. Makija¿ fotograficzny wymaga 
spójnoœci i porozumienia miêdzy wszystkimi osobami pracuj¹cymi przy realizacji danej sesji. 
Makija¿ musi uwzglêdniaæ zamierzenia fotografa, projekt, a tak¿e œwiat³o oraz technikê, jakich 
fotograf bêdzie u¿ywa³.

OPALANIE NATRYSKOWE METOD¥ AIRBRUSH
Opalanie natryskowe to najbezpieczniejszy dla skóry zabieg opalaj¹co - pielêgnuj¹cy, 
daj¹cy natychmiastowy efekt naturalnej opalenizny bez szkodliwych promieni UV. 
Zabieg przeznaczony jest w szczególnoœci dla osób, które nie powinny siê opalaæ w sposób tradycyjny 
lub w solarium, osobom ze schorzeniami skóry (bielactwo, ³uszczyca, atopowe zapalenie skóry, 
tr¹dzik ró¿owaty, problemy uczuleniowe) jak równie¿ dla osób ceni¹cych swój czas i wygodê. 
Opaleniznê uzyskuje sie poprzez na³o¿enie za pomoc¹ specjalnego urz¹dzenia p³ynu br¹zuj¹cego 
o odpowiednim stê¿eniu w postaci mgie³ki. Opalenizna wykonana ta technik¹ jest widoczna 
natychmiast po zabiegu. Opalenizna jest wodoodporna i utrzymuje sie do 14 dni stopniowo jaœniej¹c 
w trakcie z³uszczania siê naskórka. Wszystkie sk³adniki preparatów s¹ naturalne, powoduj¹ g³êbokie 
nawil¿enie i od¿ywienie naskórka, zapobiegaj¹ wiotczeniu skóry, przeciwdzia³aj¹ powstawaniu 
zmarszczek i nie zawieraj¹ konserwantów. Sk³ad produktu powoduje, ¿e kwasy aminowe zawarte w 
kosmetyku ³¹cz¹ siê z komórkami górnej warstwy skóry rogowej nadaj¹c jej br¹zowe zabarwienie, 
jako wynik zachodz¹cej reakcji. Barwa opalenizny jest zale¿na od indywidualnych w³aœciwoœci skóry.  
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POKAZY MAKIJA¯U
Na ¿yczenie klienta mo¿emy zorganizowaæ pokaz makija¿u w formie eventu dla pracowników firmy 
lub dowolnej grupy osób. Makija¿e wykonywane s¹ przez doœwiadczon¹ wiza¿ystkê. Dysponujemy 
baz¹ modelek lub wybieramy do pokazu osoby z grupy uczestnicz¹cej w pokazie. Ka¿da z osób 
uczestnicz¹cych w pokazie otrzymuje kilka zdjêæ w formie elektronicznej obrazuj¹cych wygl¹d przed 
i po wykonaniu makija¿u. Podczas pokazu  wiza¿ystka odpowiada na pytania osób uczestnicz¹cych w 
zakresie doboru odpowiednich kosmetyków oraz wyboru odpowiedniego makija¿u pasuj¹cego do typu 
urody. Podczas pokazu obecna jest równie¿ dyplomowana kosmetyczka która odpowie na pytania z 
zakresu doboru odpowiednich zabiegów i kosmetyków do pielêgnacji twarzy.         

MALOWANIE TWARZY
Podczas imprez z udzia³em dzieci wykonujemy malowanie twarzy przy specjalnym stanowisku.
Do malowania u¿ywamy naturalnych nie uczulaj¹cych farb do twarzy. 

INDYWIDUALNE LEKCJE MAKIJA¯U
Zapraszamy na lekcje makija¿u w 2 osobowych grupach. Podczas lekcji uczestniczka  otrzymuje 
teoretyczn¹ i praktyczn¹ wiedzê na temat odpowiedniego doboru makija¿u, stosowania technik 
wiza¿u, u¿ywania odpowiednich narzêdzi i materia³ów. Uczestniczka szkolenia wykonuje 
samodzielnie makija¿ po czym zostaj¹ omówione wszelkie niedoci¹gniêcia oraz sposoby ich 
niwelowania. Do ka¿dej osoby podchodzimy indywidualnie. Zapewniamy profesjonalny sprzêt i 
kosmetyki.  

Makija¿e wykonujemy technik¹ tradycyjn¹ przy u¿yciu profesjonalnych kosmetyków firmy Kryolan  w 
naszym studiu znajduj¹cym siê w centrum Tarnowa przy ulicy Mickiewicza 7 lub w domu u klienta.

Ceny us³ug dopasowujemy indywidualnie do potrzeb klienta

BELOW THE LINE 

Oferujemy kompleksowa obs³ugê w zakresie animacji sprzeda¿y, degustacji i samplingu. Na ¿yczenie 
klienta przygotujemy projekt i wykonamy materia³y POSM, stroje dla hostess, lub gad¿ety reklamowe 
wspieraj¹ce sprzeda¿ dla potrzeb animacji. Podsumowaniem akcji jest raport z wykonania us³ugi i 
dokumentacja fotograficzna. Zapewniamy obs³ugê przez hostessy i hostów targów, imprez 
sportowych, konferencji, promocji w punktach sprzeda¿y. Posiadamy w bazie hostessy z terenu 
Ma³opolski i Podkarpacia.  

Agencja Artystyczna ART MAKEUP
ul. Mickiewicza 7, 33-100 Tarnów, tel.: 793 486 305
NIP: 734-29-22-930   REGON: 121266690
www.artmakeup.com.pl  /  kontakt@artmakeup.com.pl



Agencja Artystyczna ART MAKEUP
ul. Mickiewicza 7, 33-100 Tarnów, tel.: 793 486 305
NIP: 734-29-22-930   REGON: 121266690
www.artmakeup.com.pl  /  kontakt@artmakeup.com.pl

Fotografia

Nasza firma wspó³pracuje z doœwiadczonym  zespo³em fotografików. Dziêki temu zlecenia wykonywane przez 

nas odznaczaj¹ siê niezwykle du¿¹ kreatywnoœci¹ i wyobraŸni¹.

Przy wykonaniu fotografii  staramy siê podo³aæ najbardziej niesamowitym i œmia³ym pomys³om.

Proces wykonania zlecenia rozpoczynamy od wczeœniejszego spotkania z klientem i ustalenia wszelkich 

szczegó³ów. Istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia kostiumów teatralnych gdy¿ wspó³pracujemy z Tarnowskim 

Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Zdjêcia wykonujemy w studio, plenerze lub na lokacji wskazanej 

przez klienta. Zapewniamy fotomodelki i  fotomodeli  do sesji zdjêciowych, na ok³adki czasopism, billboardy, 

do katalogów reklamowych. 

Wykonujemy  us³ugi fotograficzne w zakresie fotografii:

Œlubnej w pe³nym zakresie 

Reklamowej (zdjêcia wnêtrz, fashion, packshoty)

Artystycznej i portretowej (portfolia modelek, fotografia dzieci, zdjêcia rodzinne, akt)

Korporacyjnej (imprezy firmowe, konferencje, targi)

Podwodnej

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych us³ug.
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