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 למתקדמיםאיפור קורס 

קורס איפור מתקדמים הינו קורס המתאים למאפרות ומתמקד בתחום האיפור לכלות 

 .ולאירועים

 .בקורס תלמדי טכניקות חדשניות ומגוונים לפי הטרנדים החמים מהארץ ומהעולם

 .תלמידות 1ותרגול ומורכב מקבוצה קטנה ואישית של עד הקורס בנוי מהדגמה 

מתאים למי שרוצה להתרענן ולהתחדש בטכניקות שיקצרו את הדרך לתוצאה 

החל מהאיפור הטבעי והרך ועד . שיפור מיומנויות ונגיעה בכל הסגנונות, מופלאה

 .לאיפור אתני ומאוד מודגש

 ?למה לבחור בנו

  מעשור ומקפידה לעבור השתלמויות בארץ יפית קובי מאפרת כלות כבר למעלה

ל על מנת לשמור על העדכניות והרמה הגבוהה של התכנים הנלמדים "ובחו

 .בקורס

  משתתפות 1למידה בקבוצות קטנות של עד. 

 יחס אישי וסובלני לכל תלמידה במהלך הקורס וגם לאחר סיומו. 

 הקורס יקנה לך יידע מעשי בכל סגנונות האיפור. 

 ברשות ייחודיות במתנהקיט מ -לנרשמות! 
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 :מבנה הקורס

  יצירת בסיס  .'מראה וינטאג, הטבעי -איפור במראה הניוד -6שיעור

: טבעי אך לא מידי, מראה נקי וזוהר, איפיון והדגמת המראה הטבעי, מושלם

מראה . איך ליצור מראה מחמיא ומתקן על ידי הבלטת התווים הטבעיים

איפור בהשראת כוכבות הוליווד של . המושלם ואודם אדום האיליינר', וינטאג

 .פעם

  הקווים איתם יוצרים פיסול , תורת חיטוב הפנים .קונטור ושימרים -2שיעור

, קונטור בשיטה יבשה, קונטור בשיטה רטובה, הארות והצללות. וחיטוב

מתי כדאי להשתמש ומתי לא על פי סוג . גוונים שונים, יבש/ נוזלי -שימרים

 .ור ומבנה הפניםהע

  הגדלת , צבעים עזים, אפיון והדגמת איפור בסגנון הודי .איפור עדות -0שיעור

איפיון . הדבקת ריסים, שפתיים עזות, איליינר עבה, העין באופן משמעותי

גבות חזקות , הברקות עזות, צבעים עזים. לבנוני/ והדגמת איפור בסגנון ערבי

, שפתיים עזות, ום עניים תחתון חזקתיח, איליינר עבה ומודגש, ומפוסלות

 .הדבקת ריסים

 בניית אייליינר וטשטוש שלו למראה הטרנדי  .המראה המעושן -0 שיעור

איפיון והדגמת עיניים , יצירת עין גדולה וארוכה, "אייליינר מעושן"וההוליוודי 

 .שפתון ניוד, בדבקת ריסים, באיפור המעושן השחור הקלאסי

 .ת כולל תרגול אחת על השניהשעו 0.0: משך כל שיעור

 

 יפית קובי: בהדרכת

 שעות 65: משך הקורס

 קבלת תעודה בתום הקורס
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