


Od wielu lat niezmiennie w czołówce polskich makijażystów. 
Przez wiele lat szefowa departamentu makijażu w programie 
„Taniec z Gwiazdami”. 

W latach 2017r. – 2019r. pełniła rolę oficjalnego makijażysty 
L’Oréal Paris w Polsce. Reprezentowała markę na 70. 
festiwalu filmowym w Cannes. Zajmowała się tworzeniem 
looków makijażowych marki, pracowała przy jej kampaniach 
reklamowych, wspierała ją wiedzą merytoryczną i praktyczną.

Stale współpracuje przy najbardziej popularnych formatach 
telewizyjnych. Współtworzy wizerunek gwiazd i modelek 
do sesji fotograficznych, modowych i okładkowych dla 
najpopularniejszych polskich magazynów.

Była osobistą makijażystką piosenkarki Kory Jackowskiej.

Jest autorką makijaży do kampanii reklamowych, filmów  
i przedstawień teatralnych.

Kasia chętnie dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami. 
Występuje w roli eksperta w wielu czasopismach, a na 
kanale YouTube “Makeup by Kasia Zaremba” publikuje filmy 
lifestylowo-makijażowe.

KASIA ZAREMBA



WARSZTATY

10:45 - 11:00 
 przyjazd i rejestracja uczestników
11:00 
 otwarcie szkolenia
11:15 
 MAKIJAŻ ŚLUBNY
12:45 
 przerwa na kawę
13:00 
 MAKIJAŻ KOBIETY DOJRZAŁEJ
15:00 
 czas na pytania uczestniczek, zdjęcia, rozdanie dyplomów 

 CENA:
 399 zł
 CZAS T RWANIA I LICZBA OSÓB:
 ok. 4,5 godziny, maksymalnie 50 osób

Czesc pokazowa
MAKIJAZ SLUBNY & MAKIJAZ  KOBIETY DOJRZALEJ
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POD OKIEM KASI ZAREMBY

Czesc praktyczna (razem z pokazowa)

15:30 
 lunch dla uczestniczek części praktycznej 
16:15 
 praktyczne warsztaty pod okiem Kasi Zaremby
18:30 
 omówienie prac uczestniczek 
 i wręczenie certyfikatów, zdjęcia

 CENA:
 999 zł
 CZAS T RWANIA I LICZBA OSÓB:
 ok. 3,5 godziny, maksymalnie 8 osób



WARSZTATY

ZAPEWNIAMY:
• wspaniałą atmosferę
• pracę pod okiem jednej z najlepszych makijażystek w Polsce
• materiały pomocnicze dla wszystkich uczestników
• dyplom dla wszystkich uczestników
• gift bag dla wszystkich uczestników
• serwis kawowy, przekąski  dla wszystkich uczestników
• lunch dla uczestników warsztatów praktycznych
• profesjonalne stanowiska pracy
• dla wyróżnionej pracy/prac warsztatów praktycznych 
   jeden dzień praktyk na profesjonalnym planie zdjęciowym z Kasią

UWAGA!
Warsztaty praktyczne dostępne są tylko dla uczestniczek części 
pokazowej. Organizacja modelki na cześć praktyczna jest po 
stronie uczestniczki. Modelki zapraszamy na godzinę 16:00 (nie 
uczestniczą w części pokazowej). Kursantki prosimy o zabranie 
własnych kufrów i kosmetyków którymi pracują na co dzień,  
w razie potrzeby isnieje możliwość skorzystania z naszych produktów.

Warszta ty
MAKIJAZ SLUBNY & MAKIJAZ  KOBIETY DOJRZALEJ

,
,

. .





MAKEUP ROOM
Warszawa, ul. Polna 44 lokal 6
biuro@kasiazaremba.com

+ 48 502 844 733

MAKEUPBYKASIAKASIA ZAREMBA MAKEUP ART IST MAKEUP BY KASIA ZAREMBA


