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סילבוס הקורס

1

מי אני

מה נלמד בקורס

איך כדאי ללמוד את הקורס 

סקירה בסיסית של מוצרי ואביזרי איפור

מה נצטרך כדי להשתתף בקורס

שיעור 1: היכרות 

טיפוח העור לפני איפור- למה זה חשוב? 

סוגי עור

הכנת העור לאיפורבהתאם לסוג העור

פריימרים 

שיעור 2: טיפוח העור 

היכרות עם צורות הפנים השונות

צורת הפנים האידאלית ואיך נגיע אליה

בעזרת איפור

  שיעור תיאוריה

שיעור 3: מורפולוגיה

ישום ותרגול הנלמד בשיעור ״מורפולוגיה״

הדגמת הארות והצללות במוצרים רטובים 

שיעור 4: הארות והצללות רטובות

היכרות עם גלגל הצבעים ואיך הוא יעזור לנו

כשזה מגיע לאיפור

תיקון כהויות וחוסר אחידות בגוון העור

תיקון גוון מייקאפ וקונסילר 

  תיאוריה והדגמה

שיעור 5: תורת הצבע

איך מתאימים גוון מייקאפ 

איך מתקנים גוון מייקאפ

באילו אביזרים משתמשים כדי להניח מייקאפ

טיפים לרכישת מייקאפ מוצלחת 

סוגי מייקאפים

התאמת מייקאפ לסוג העור

בחירת מייקאפ לקיט מקצועי

SPF במייקאפ

תיאוריה והדגמה

שיעור 6: התאמת מייקאפ

בשביל מה צריך קונסילר

איך לבחור ולהתאים קונסילר

תיאוריה והדגמה

שיעור 7: התאמת קונסילר

סוגי פודרות

מה אפשר לעשות עם פודרות

טכניקת הבייקינג 

  תיאוריה והדגמה

שיעור 8: פודרה

היכרות עם מוצרי איפור הפנים היבשים:

ברינזרים, סמקים והיילייטרים, והדגמת הנחה. 

  תיאוריה והדגמה

I שיעור 9: איפור פנים בצבע
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 II שיעור 10: איפור פנים בצבע

מבנה הגבה האידאלי ואיך נגיע אליו בעזרת

איפור 

היכרות עם מוצרי הגבות השונים 

  תיאוריה והדגמה

שיעור 11: טיפוח העור 

היכרות עם חלקי העין

היכרות עם מוצרים ואביזרים שונים לאיפור

העיניים (בעיקר צלליות)

הדגמת הנחת צלליות בסיסית

  תיאוריה והדגמה

שיעור 12: איפור עיניים: בסיס

מהו איפור עיניים מעושן

למי איפור עיניים מעושן מתאים 

  תיאוריה והדגמה

מהו עפעף נפול

מהי עין בוכיה

העקרונות לאיפור עפעף נפול/ עין בוכיה

  תיאוריה והדגמה

שיעור 14: עפעף נפול ועין בוכיה 

סוגי האייליינרים הקיימים בשוק

מברשות מומלצות להנחת אייליינר מוצלחת

טכניקת 3 הנקודות לציור אייליינר המתאים

לעין.

תיאוריה והדגמה

שיעור 15: אייליינר

למה מעגלים ריסים 

היכרות עם מעגל הריסים

הדגמת עיגול ריסים

תיאוריה והדגמה

שיעור 16: עיגול ריסים

הדגמה של הנחת מסקרה וטיפים להנחה

יפה ומוצלחת

  הדגמה

שיעור 17: מסקרה

היכרות עם סוגי הריסים השונים

הדגמת הנחה של סט מלא

הדגמת הנחה של ריסים בודדים 

  תיאוריה והדגמה

שיעור 18: ריסים מלאכותיים 

היכרות עם מוצרי איפור הפנים הרטובים:

ברינזרים, סמקים והיילייטרים, והדגמת הנחה. 

  תיאוריה והדגמה

צורת השפתיים האידאליתשיעור 13: איפור עיניים מעושן

איך נקרב את השפתיים לצורה האידאלית

היכרות עם מוצרי שפתיים שונים ומברשות

מומלצות

הדגמת איפור שפתיים על מודליסטיות שונות 

  תיאוריה והדגמה

שיעור 19: איפור שפתיים

הדגמה מלאה:

הדגמה

"No Makeup Makeup" איפור טבעי       

שיעור 20: איפור טבעי

הדרכה מלאה לאיפור יום-יומי קליל 

הדגמה

שיעור 21: איפור יום-יומי 

הדרכה מלאה לאיפור ערב דרמטי וזוהר

הדגמה

שיעור 22: איפור ערב גלאם
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שיעור 23: איפור עור כהה 

הדגמת טכניקת האיפור של סקוט בארנס,

המאפר הצמוד של ג׳ניפר לופז 

  הדגמה

שיעור 24: איפור ערב ״ג׳יי-לו״ 

הדגמת איפור לזום, והטיפים החשובים שיפכו

את האיפור מאיפור רגיל ל״וואו״.

  הדגמה

שיעור 25: איפור לזום

הדגמת איפור המתאים לעור בוגר. 

  בקרוב!

       השיעור יעלה בקרוב! (בתוך חודש מיום

       השקת הקורס). 

מדריך עם השיטה שלי ליצירת אייליינר קל

ופשוט ביותר!

 הדגמה

שיעור 27 (בונוס): אייליינר קל!

למהיש נקבוביות פעורות ואיך אפשר

להתמודד איתן.  

השיטה שלי לטשטוש נקבוביות המטשטשת

אותן משמעותית! 

תיאוריה והדגמה

שיעור 28 (בונוס): טשטוש נקבוביות 

האם למוצרי איפור יש תוקף, ואיך לדעת מהו

   בקרוב!

שיעור 30: תוקף מוצרי איפור

במהלך תקופת המנוי יעלו
לפחות 3 סרטונים נוספים!

במה שונה איפור מאיפור עור בגוונים בהירים

יותר

הדגמת איפור על כהת עור, טיפים והסברים 

  הדגמה

שיעור 26: איפור לעור בוגר 

טיפים להתנהלות מוצלחת מול לקחות - 

  בקרוב!

       השיעור יעלה בקרוב! 

שיעור 29: התנהלות מול לקוחות


