


Od wielu lat niezmiennie w czołówce polskich makijażystów. 
Przez 7 edycji była szefową pionu w “Tańcu 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

Szkolenie przeznaczone jest dla osób na każdym 
poziomie zaawansowania w dziedzinie makijażu.

ZAKRES SZKOLENIA:
• Omówienie tematyki wybranej przez kursantkę (np. GLOW, 
   RED CARPET, ŚLUBNY, ESTRADOWY, SMOKY EYE, BIZNESOWY)
• Pokaz wybranego makijażu na profesjonalnej modelce
• Pielęgnacja, przygotowanie skóry pod makijaż
• Modelowanie kształtu twarzy, konturowanie, rozświetlanie
• Sekrety pięknej i promiennej cery
• Idealne brwi
• Elementy psychologii i etyki pracy makijażysty
• Nauka doczepiania sztucznych rzęs
• Warsztat i technika pracy Kasi
• Czystość, staranność i perfekcja w makijażu
• Wykonanie wybranego makijażu na modelce przez kursantkę

ORGANIZACJA:
Czas trwania warsztatów ok. 7 godzin (z przerwą na lunch). 
Zapewniamy komfortowe warunki pracy, kosmetyki, profesjonalną 
modelkę, lunch oraz dyplom ukończenia kursu.

CENA:
2200 zł

PRAKTYCZNE WARSZTATY MAKIJAZU 
DLA PROFESJONALISTÓW 1:1



WARSZTATY

Szkolenie przeznaczone jest dla osób na każdym 
poziomie zaawansowania w dziedzinie makijażu.

DZIEŃ 1

ZAKRES SZKOLENIA:
• Omówienie tematyki wybranej przez kursantkę 
   (np. GLOW, RED CARPET, ŚLUBNY, ESTRADOWY, 
   SMOKY EYE, BIZNESOWY)
• Pokaz wybranego makijażu na profesjonalnej modelce
• Pielęgnacja, przygotowanie skóry pod makijaż
• Modelowanie kształtu twarzy, konturowanie, rozświetlanie
• Sekrety pięknej i promiennej cery
• Idealne brwi
• Elementy psychologii i etyki pracy makijażysty
• Nauka doczepiania sztucznych rzęs
• Warsztat i technika pracy Kasi
• Czystość, staranność i perfekcja w makijażu
• Wykonanie wybranego makijażu na modelce przez kursantkę

Dwudniowe
PRAKTYCZNE WARSZTATY MAKIJAZU 
DLA PROFESJONALISTÓW 1:1



WARSZTATY

DZIEŃ 2

ZAKRES SZKOLENIA:
• Omówienie tematyki kolejnego makijażu wybranego 
   przez kursantkę (np. GLOW, RED CARPET, ŚLUBNY, 
   ESTRADOWY, SMOKY EYE, BIZNESOWY)
• Pokaz wybranego makijażu na profesjonalnej modelce
• Wykonanie wybranego makijażu na modelce przez kursantkę
• Social media w zawodzie makijażysty

ORGANIZACJA:
Czas trwania warsztatów ok 7 godzin ( z przerwą na lunch)
każdego dnia. Zapewniamy komfortowe warunki pracy, kosmetyki, 
profesjonalna modelkę, lunch oraz dyplom ukończenia kursu.

Po ukończeniu dwudniowego kursu oferujemy jeden dzień 
praktyk z Kasią w jej pracowni MAKEUP ROOM by Kasia Zaremba.

CENA:
4000 zł

Dwudniowe
PRAKTYCZNE WARSZTATY MAKIJAZU 
DLA PROFESJONALISTÓW 1:1





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

+ 48 502 844 733

MAKEUPBYKASIAKASIA ZAREMBA MAKEUP ART IST MAKEUP BY KASIA ZAREMBA


