
Basic + volume tips and rules DELAVNICA 14.MAREC 2020 

 

 

Vabimo vas na prvo BASIC + VOLUME TIPS & RULES DELAVNICO PODALJŠEVANJA TREPALNIC. 

To bo prva delavnica podaljševanja trepalnic v Sloveniji, ki jo bosta vodili priznani Lash stilistki IVANA 
BAJIĆ MILOŠEVIĆ in BOJANA OSTOJIĆ iz Srbije.  

Ivana in Bojana sta del Lash Inc tima, mednarodno certificirani edukatorki in trenerki podaljševanja, z 

dolgoletnimi izkušnjami in priznanji.  

Sta sodnici na mednarodnih tekmovanjih in predavateljici na mednarodnih konferencah. Skozi njune 

izobraževalne centre je šlo že čez 1000 učencev in večina od njih so sedaj zelo uspešni mojstri 
podaljševanja trepalnic. 

Ne zamudite neverjetne priložnosti, da se naučite vseh pravil in trikov za podaljševanje trepalnic. 
Spoznajte rešitve za vse težave s katerimi se vsakodnevno srečujete pri vašem delu in delite vaše 
izkušnje s kolegi. 

Delavnica je primerna za začetnike, kot tudi za vse ki se s podaljševanjem ukvarjajo že dlje časa za 

izpopolnjevanje tehnike in spoznavanje novosti. 

Na tej delavnici bomo podrobno predstavili vso teorijo in praktično izdelovanje volumenskih čopkov, 
ki je osnova za nadaljevalno delavnico ki jo bomo organizirali v bodoče na željo prijavljenih. 

Preverite lastno tehniko podaljševanja in se naučili kako ravnati s trepalnicami med delom. Izredno 

pomembna je priprava trepalnic za delo, zato se bomo na delavnici še posebno posvetili vsem korakom 
priprave. 

Na delavnici se bomo posvetili tehniki podaljševanja trepalnic 1:1 in volumenski tehniki, prav tako pa 

bomo govorili tudi o ruskem volumnu podaljševanja. Prednosti, slabosti in razlike med njimi. 

Predstavili bomo kako postopoma postati dober Lash stilist in  programe naših delavnic na katere se 
boste lahko še dodatno prijavile. 



V prvem delu delavnice bomo spoznavali vso teorijo podaljševanja, vse o lepilih, preizkusili material in 

orodje za delo, testirali različne pincete in podrobno predstavili za katero tehniko so primerne 

določene pincete, govorili bomo o higieni in varovanju našega zdravja kot Lash stilista ob delu. V 
drugem delu delavnice pa se bomo naučili izrisovanja mappinga, kako oblikovati popolne volumenske 

čopke in spoznali različne tehnike lepljenja čopkov.  

Na naši delavnici pridobite DVA certifikata, ki sta mednarodno priznana po celem svetu, podrobno 
gradivo s teorijo in video prezentacijo. 

Material za delo na delavnici vam zagotovimo mi, priporočamo vam pa da s seboj prinesete svoje 

pincete ki jih uporabljate za podaljševanje trepalnic. 

Potek delavnice: 

ZBOR S POSTREŽBO KAVICE IN SLADKIMI PRIGRIZKI ob 9.00 uri 

PRVI DEL – TEORIJA od 9.30 do 12.00 ure: 

-zgodovina umetnih trepalnic in prvo podaljševanje 

-anatomija očesa, zgradba naravne trepalnice in osnove anatomije kože 

-vse o Demodexu, boleznih očesa in alergijah 

-rast in faze rasti naravnih trepalnic 

-vse o podaljških 

-pravila podaljševanja 1:1, volumenskega podaljševanja in ruskega volumna 

-vsa pravila o izdelavi popolnega čopka za volumensko podaljševanje 

-lepilo, material in orodje ki ga uporabljamo pri svojem delu 

-naučili se bomo in prikazali na modelih vse o estetiki pri podaljševanju 

-vplivi na obstojnost podaljšanih trepalnic 

-higiena in zaščita mojstra podaljševanja 

-pogoji za delo v salonu 

-psihologija dela s strankami 

-kako pravilno fotografirati naše izdelke in osnove reklamiranja na družabnih omrežjih 

ODMOR IN POSTREŽBA NAREZKOV od 12.00 do 12.45 ure 

DRUGI DEL – PRAKTIČNI DEL od 12.45 do predvidoma 18.00 ure 

-pravilno izrisovanje mappinga + estetika 

-oblikovanje popolnih volumenskih čopkov 

-različne tehnike lepljenja volumenskih čopkov 

-prosto za vprašanja 

PODELITEV CERTIFIKATOV, DARILNE VREČKE PRESENEČENJA IN ZAKLJUČEK DELAVNICE 



CENA DELAVNICE JE 190,00 EUR + 22% DDV 

Delavnica bo potekala 14.marca 2020 s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih  

Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, na Tržaški cesti 207, v Ljubljani. 

 

Prijave na delavnico potekajo preko telefona 040/806-034 in preko maila 

kozmetikaalessa@gmail.com. 

Rezervacijo mesta na delavnici si zagotovite z vplačilom akontacije v višini 50% od vrednosti delavnice. 

V primeru da se delavnice ne udeležite, vam akontacije ne vrnemo. Preostali znesek mora biti poravnan 

najkasneje 5 dni pred delavnico. 

Število mest na delavnici je omejeno! 

 

Za ostale informacije sem vam na voljo na 040/806-034, 

 

Urša Horvat 

 

 

 

 


