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MakeupMenka  
Absolwentka Prestiżowej Akademii  “Pigier Creation” we Francji, 
amerykańskiej szkoły “Studio Makeup” certyfikowana z Airbrush w 
Nowym Jorku , oraz warszawskiej Szkoły Filmowej na wydziale 
Charakteryzacji. Jako pierwsza Polka reprezentując swoją uczelnie 
zdobyła tytuł Mistrza Francji Makijażu Artystycznego Make Up For 
Ever w Paryżu. 

Na przestrzeni 17 lat pracy,  Marzena może dzielić się ogromnym 
doświadczeniem z innymi pasjonatami makijażu. Jej miejsce gdzie 
czuje się najlepiej  to  plany zdjęciowe z cenionymi i światowymi 
fotografami jak Robert Wolański , Emil Biliński, Agata Mayer, 
serialowe, estradowe. Jej sercu są bliskie relacje międzyludzkie.  
Marzena współtworzy wizerunek gwiazd i osób publicznych. Jej praca 
to przede wszystkim poznawanie nowych inspirujących ludzi od 
których czerpie dobrą energię i przekazuje ją dalej.

Marzena co roku wraz z organizatorem wyborów "Miss Polski" oraz 
"Miss Supranational" odpowiada za look najpiękniejszych kandydatek 
naszego kraju oraz reprezentantek z całego świata. 

Przez  8 lat pracowała jako wykładowca w prestiżowej Akademii 
Makijażu Mokotowska oraz jako trener marki Make Up For Ever. 
W między czasie spełniała się również w branży modowej. 
Hobbystycznie  pod pseudonimem JaMagena projektowała ubrania, 
które wzbudzały to coraz większe zainteresowanie na rynku fashion. 

Obecnie mieszka we Francji dzieląc swój dom na dwa miejsca jakim 
jest również Polska. Cały czas stawia na swój dalszy rozwój i 
kreatywność bo przecież apetyt rośnie w miarę poznawania życia. 
Prywatnie od 20 lat jest szczęśliwą żoną.



Szkolenia trzydniowe.
INDYWIDUALNE PRAKTYCZNE WARSZTATY MAKIJAŻU 

 DLA PROFESJONALISTÓW 

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

ZAKRES SZKOLENIA: 

Omówienie tematyki wybranej przez kursantkę.  
 Pokaz i praca wybranego makijażu na modelce. 

WA R S Z T AT Y 

• Pielęgnacja, przygotowanie skóry pod makijaż, 
lista kompatybilnych produktów 

• Modelowanie kształtu twarzy, konturowanie na 
mokro/sucho, draping,  strobing  

• Proporcje i jego zależne 
• Omawiane najczęstsze błędy makijażowe.  
• Sekrety pięknej i promiennej cery 
• Idealne brwi, modelowanie, piórkowanie 
• Innowacyjna metoda nakładania podkładu , 

tajniki Airbrush.  
• Nauka doczepiania sztucznych rzęs 
• Profilowanie i modelowanie rzęsami 
• Trendy makijażowe i ich zastosowanie 
• Czystość, staranność i perfekcja w makijażu 
• Wielogodzinne warsztaty na modelkach.  

ORGANIZACJA: 
Czas trwania warsztatów ok. 7/8 godzin  

(z przerwą na lunch). Zapewniam komfortowe 
warunki pracy, kosmetyki, modelkę,  lunch oraz 

dyplom ukończenia kursu. 

CENA:  3600 zł



Szkolenia trzydniowe.
INDYWIDUALNE PRAKTYCZNE WARSZTATY MAKIJAŻU 

 DLA PROFESJONALISTÓW 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób na 
każdym poziomie zaawansowania w 

dziedzinie makijażu. 

ZAKRES SZKOLENIA: 

Omówienie zagadnień wybranych przez 
kursantkę.  

 Pokaz i praca wybranego makijażu na 
modelce. 

• MAKIJAŻ LADY
• GLAMOUR
• ŚLUBNY
• ESTRADOWY
•  INSTAGRAMOWY
• GLOW
• BIZNESOWY
• SMOKY EYE
• EKSPRES MAKEUP

Podczas szkolenia kursantka wybiera 5 
tematów według swoich potrzeb. 



Makijaż wieczorowy 

Makijaż biznesowy



Makijaż  ślubny



  Work 



  Backstage 


