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LA BIOSTHETIQUE PARIS
Marka La Biosthetique Paris reprezentuje od ponad 60 lat jedyny w swoim 
rodzaju profil oferty dla profesjonalistów: produkty najwyższej jakości, eks-
kluzywną obsługę klienta, innowacje; nadaje kierunek międzynarodowym 
trendom fryzjerskim i make-up.

Inspiracją dla rozwoju marki są doświadczenia i wiedza najlepszych fry-
zjerów, kosmetologów i wizażystów z całego świata, jak również badania 
naukowców z klinik uniwersyteckich.

Nowoczesna firma, której preparaty kosmetyczno-fryzjerskie pielęgnują od 
przysłowiowych „stóp do głów” spełnia wszystkie oczekiwania zarówno 
profesjonalnego fryzjera stylisty, wykwalifikowanej kosmetyczki, a przede 
wszystkim samego zainteresowanego czyli klienta.

Kluczowym elementem filozofii LA BIOSTHETIQUE jest ciągłe podnosze-
nie kwalifikacji i umiejętności klientów i współpracowników. Salony La 
Biosthétique cechują najwyższe kwalifikacje zatrudnionych w nich specja-
listów. Fryzjerzy w salonach marki mają możliwość zostania ekspertami 
w dziedzinie pielęgnacji włosów, skóry głowy, stylizacji.
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THE CULTURE OF TOTAL BEAUTY

BEAUTY RITUALS

KOLORYZACJA
 ∙ Koloryzacja podstawowa

 ∙ Koloryzacja zaawansowana

 ∙ Blondy

 ∙ Balayage – technika freehand

PIELĘGNACJA WŁOSÓW &  
SKÓRY GŁOWY

 ∙ Pielęgnacja włosów podstawowa

 ∙ Pielęgnacja włosów zaawansowana

 ∙ Pielęgnacja skóry głowy  podstawowa

 ∙ Pielęgnacja skóry głowy zaawansowana

CIĘCIE I STYLIZACJA
 ∙ Klasyczne techniki cięcia by A.Majer

 ∙ Warsztaty stylizacjiBELAVANCE / TOUCH OVER

TRENDY KOLORYZACJA 
& STYLIZACJA

BEAUTY STYLIST 





BEAUTY RITUAL
POSTAW NA SUKCES DZIĘKI UNIKALNEMU 
W BRANŻY SERWISOWI USŁUG!

Beauty Ritual LA BIOSTHETIQUE to unikalna w branży obsługa klienta, któ-
ra jest rdzeniem filozofii usług marki, i która jest praktykowana na całym 
świecie w salonach La Biosthetique. Poszczególne kroki obsługi klienta od 
stworzonej specjalnie dla marki herbatki, poprzez szczegółową konsultację 
i aromaterapię wpływają na wszystkie zmysły, ostatecznie zapewniając 
niezapomniane doznania i doświadczenie. 

 ∙ To szkolenie wprowadzi Cię w świat filozofii usług LA BIOSTHETIQUE 

 ∙ Zidentyfikujemy i nauczymy Cię kluczowych punktów wchodzących w za-
kres obsługi klienta w salonie 

 ∙ Nauczysz się krok po kroku usługi Beauty Ritual, włączając w to sposób 
komunikacji z klientem. 

Każdy salon w ramach szkolenia otrzyma PAKIET STARTOWY z nie-
zbędnymi dla przeprowadzenia usługi narzędziami i produktami.



BELAVANCE / TOUCH OVER
Jest to idealne wprowadzenie do podstaw makijażu La Biosthetique Bela-
vance. Podczas tego szkolenia zapoznasz się z asortymentem kosmetyków 
Belavance oraz z podstawami aplikacji makijażu. Dzięki temu szkoleniu 
zyskasz wiedzę, która pozwoli ci zrozumieć i wyjść naprzeciw potrzebom 
Twego klienta. 

Dowiesz się w jaki sposób przeprowadzić profesjonalną konsultację, która 
pozwoli osiągnąć ci sukces dzięki prostej, szybkiej usłudze w salonie. 

 ∙ Przeprowadzisz profesjonalną konsultację i z pełnym przekonaniem za-
proponujesz klientce usługę makijażu

 ∙ Przekonasz się jak łatwo można wykonać szybki makijaż, tzw. Touch 
over, który będzie idealnym dopełnieniem usług w Twoim salonie

 ∙ Nauczysz się skutecznych technik pozwalających na sprzedaż kosmety-
ków do makijażu 



KOLORYZACJA
PODSTAWOWA

Kolor jest jedną z najbardziej satysfakcjonujących i artystycznych stron sty-
lizacji włosów, a silne podstawy w koloryzacji mają pierwszorzędne zna-
czenie dla rozwoju kolorysty. Osoby dla których LA BIOSTHETIQUE Tint 
& Tone Advanced Color System jest nowością, szkolenie to przeprowadzi 
przez wszystkie aspekty koloryzacji, od teorii do właściwej aplikacji koloru. 

 ∙ Zapoznasz się z kołem kolorów i z nauką pigmentacji 

 ∙ Nauczysz się technik mieszania i aplikacji dla klientów podążających za 
modą, jak również tych z siwymi włosami 

 ∙ Rozwiniesz swoje przekonanie co do wyboru koloru poprzez konsultację 
i diagnozę 

 ∙ Z przekonaniem zaoferujesz produkty pielęgnacyjne LA BIOSTHETIQUE 
aby zapewnić kompleksową obsługę klienta i perfekcyjny rezultat kolo-
ryzacji



KOLORYZACJA
ZAAWANSOWANA

Zwiększ swoje zaufanie co do konsultacji i aplikacji koloru, aby osiągnąć 
znakomite, przewidywalne rezultaty w najbardziej skomplikowanych sce-
nariuszach kolorystycznych. 

Poszerzysz swoją wiedzę na temat koloryzacji La Biosthetique – Tint & Tone 
z następującego zakresu:

 ∙ technika DO-ALL

 ∙ umiejętne rozjaśnianie

 ∙ Glam Color – odżywka koloryzacyjna

 ∙ Shine & Tone

 ∙ umiejętne rozwiązywanie problemów, korekty

 ∙ praktyka na modelkach

 ∙ omówienia i podsumowanie dnia szkoleniowego



KOLORYZACJA
BLONDY 

Klienci blond są prawdopodobnie najbardziej wymagającą i ostrożną gru-
pą klientów. Z jednej strony zwykle chcą „czegoś innego”, ale obawiają się 
że uzyskany kolor ich nie zadowoli. Nie pozwól im się nudzić! Zaoferuj tym 
klientom coś nowego! Z serią LA BIOSTHETIQUE ultra light 100+, produk-
tami rozjaśniającymi i Tint & Tone Advanced Colour nauczysz się tworzyć 
każdy odcień blondu. Od popielatego do karmelowego, ciepłego do chłod-
nego, zabierz swoich klientów w nowy wymiar koloru. Wprowadzimy cię 
również w świat pastelowej koloryzacji.

 ∙ Osiągniesz perfekcyjny blond dzięki kompletnemu zrozumieniu korekty 
blondów 

 ∙ Przeprowadzisz skuteczną konsultację sprzedażową zgodnie z potrze-
bami klienta i bieżącymi kierunkami w modzie 

 ∙ Pewnie zastosujesz produkty z systemu LA BIOSTHETIQUE Tint & Tone 
Advanced Colour System do stworzenia mieszanek i osiągania indywi-
dualnych rezultatów



KOLORYZACJA
TECHNIKA FREEHAND BALAYAGE

Efekty kolorystyczne Balayage zachwycają kolorystów i klientów na całym 
świecie. Z techniką kolorystyczną free hand French Balayage stworzysz, 
wolny jak artysta, współczesne, nowoczesne stylizacje kolorystyczne, od 
delikatnie połyskujących blondów do ekspresyjnego ombré.

Podczas interaktywnego szkolenia Balayage, zapoznasz się z podstawami 
techniki koloryzacyjnej Balayage. Podczas szkolenia zrozumiesz podejście 
do techniki koloryzacyjnej Balayage oraz dowiesz się jakie są odpowiednie 
narzędzia do pracy.

 ∙ Uzyskasz rezultat koloryzacyjny, który imituje efekt naturalnego rozja-
śnienia spowodowany działaniem promieni słonecznych 

 ∙ Stworzysz świetlną iluminację kolorystyczną, „włosów pocałowanych 
słońcem”! 



PIELĘGNACJA WŁOSÓW
PODSTAWOWA 

Jeśli jesteś nowicjuszem w świecie LA BIOSTHETIQUE, zapoznanie z pod-
stawowym asortymentem pielęgnacyjnym pozwoli ci zrozumieć korzy-
ści i zalety każdego produktu. Niezmiennie, każdorazowo oferuj swoim 
klientom zachwycające rezultaty pielęgnacji dzięki profesjonalnej analizie 
i konsultacji oraz indywidualnym doborze produktów. 

 ∙ Zapoznasz się z cechami produktów oraz ich korzyściami dla klienta 

 ∙ Nabierzesz pewności siebie podczas konsultacji oraz odnośnie stosowa-
nia produktów pielęgnacyjnych 

 ∙ Będziesz aktywnie uczestniczyć w warsztatach dot. precyzyjnych technik 
aplikacji produktów

Cheveux Longs
PIELĘGNACJA DŁUGICH WŁOSÓW

Antifrizz
PIELĘGNACJA PUSZĄCYCH WŁOSÓW

Curl
PIELĘGNACJA KRĘCONYCH WŁOSÓW

Fine Hair
PIELĘGNACJA CIENKICH WŁOSÓW 

Protection Couleur
PIELĘGNACJA KOLORU

Structure
PIELĘGNACJA REGENERACYJNA

Beauté
CODZIENNA PIELĘGNACJA

Methode Soleil
OCHRONA PRZED SŁOŃCEM

Natural 
NATURALNA PIELĘGNACJA



PIELĘGNACJA WŁOSÓW
ZAAWANSOWANA

Każdego dnia w naszych salonach spotykamy się z wyzwaniem, aby prze-
prowadzić fachową konsultację i prawidłowo zdiagnozować każdy rodzaj 
włosa. Zrozumienie w jaki sposób działa każdy z produktów i jak może on 
działać w połączeniu z konkretnymi zabiegami czy sposobami aplikacji, to 
najważniejszy cel tego szkolenia. 

 ∙ Zapoznasz się z perfekcyjnym rytuałem zabiegowym dla każdego ro-
dzaju włosów i dla najlepszych efektów

 ∙  Rozpieścisz swoich klientów dzięki rytuałom spa i unikalnym masażom 

Cheveux Longs
PIELĘGNACJA DŁUGICH WŁOSÓW

Antifrizz
PIELĘGNACJA PUSZĄCYCH WŁOSÓW

Curl
PIELĘGNACJA KRĘCONYCH WŁOSÓW

Fine Hair
PIELĘGNACJA CIENKICH WŁOSÓW 

Protection Couleur
PIELĘGNACJA KOLORU

Structure
PIELĘGNACJA REGENERACYJNA

Beauté
CODZIENNA PIELĘGNACJA

Methode Soleil
OCHRONA PRZED SŁOŃCEM

Natural 
NATURALNA PIELĘGNACJA



PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY
PODSTAWOWA 

Nasi klienci przychodzą do nas po specjalistyczną wiedzę z zakresu pielę-
gnacji włosów, ale również po wskazówki co do pielęgnacji skóry głowy. 

Po tym całodniowym szkoleniu, będziesz się orientować co możesz osią-
gnąć dzięki stosowaniu produktów z każdej z metod i jak wykonać prawi-
dłowo diagnozę. Od łupieżu po wypadanie włosów: nauczysz się rozpo-
znawać symptomy oraz zwalczać problemy skóry głowy. 

 ∙ Dowiesz się jak rozpoznać problemy skóry głowy z LA BIOSTHETIQUE 
Scalp Indicator Kit

 ∙ Skutecznie pomożesz klientowi zwalczać problemy skóry głowy 

 ∙ Weźmiesz udział w warsztatach precyzyjnych technik aplikacji unikal-
nych produktów do pielęgnacji skóry głowy 

 ∙ Zyskasz wiedzę na temat aktywnych składników w naszych produktach 
i dowiesz się jak rozwiązują one problemy skóry głowy

Methode Normalisante
DLA POTLIWEJ I TŁUSTEJ SKÓRY GŁOWY 

Methode Pellicules
PIELĘGNACJA PRZECIWŁUPIEŻOWA 

Methode Regenerante
PRZY PROBLEMIE  

WYPADAJĄCYCH WŁOSÓW 

Methode Sensitive
WRAŻLIWA SKÓRA GŁOWY

Methode Vitalisante
SUCHA, NAPIĘTA SKÓRA GŁOWY

Dermosthetique
Anti-Pelliculaire
CHRONICZNY ŁUPIEŻ



PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY
ZAAWANSOWANA

Konsultacja. Diagnoza. Zabieg.

Podczas tego specjalistycznego szkolenia poznasz metodyczne zabiegi 
leczące trwałe, przewlekłe i złożone problemy skóry głowy. Praktyczne 
scenariusze przypadków oraz holistyczne podejście do leczenia zaawan-
sowanych problemów skóry głowy. Po ukończeniu szkolenia stworzysz me-
todyczny plan pielęgnacyjny dla swoich klientów cierpiących z powodu 
złożonych problemów skóry głowy. 

 ∙ Dowiesz się jak zidentyfikować ukierunkowane problemy skóry głowy 
i fachowo zastosować produkty do pielęgnacji skóry głowy LA BIOSTHE-
TIQUE aby rozwiązać problem

 ∙ Będziesz aktywnie uczestniczyć w warsztatach z zakresu aplikacji i tech-
nik masażu zwiększających efektywność zabiegów

 ∙ Nauczysz się budować relacje z klientami poprzez oferowanie im roz-
wiązań pielęgnacji skóry głowy. 

 ∙ Podczas warsztatów nauczysz się polecać klientom produkty do pielę-
gnacji domowej, które skutecznie zwalczą problemy skóry głowy.

Methode Normalisante
DLA POTLIWEJ I TŁUSTEJ SKÓRY GŁOWY 

Methode Pellicules
PIELĘGNACJA PRZECIWŁUPIEŻOWA 

Methode Regenerante
PRZY PROBLEMIE WYPADAJĄCYCH WŁOSÓW 

Methode Sensitive
WRAŻLIWA SKÓRA GŁOWY

Methode Vitalisante
SUCHA, NAPIĘTA SKÓRA GŁOWY

Dermosthetique
Anti-Pelliculaire
CHRONICZNY ŁUPIEŻ



CIĘCIE & STYLIZACJA
KLASYCZNE TECHNIKI CIĘCIA

ANDRZEJ MAJER/ AKADEMIA SZTUKI FRYZJERSKIEJ

Andrzej Majer - stylista, edukator, kreator nowych trendów w fryzjerstwie, 
Dyrektor Artystyczny Akademii Sztuki Fryzjerskiej.
Swoją wiedzę fryzjerską zgłębiał w międzynarodowych Akademiach Fry-
zjerskich, m.in.: Saks Academy; Tony&Guy, Sassoon Academy, Jean Marc 
Joubert Academy i wiele innych. Przeprowadził ponad 240 szkoleń z za-
kresu strzyżeń, koloryzacji oraz inspiracji.
Od ponad roku należy do Artistic Team La Biosthetique, współuczestniczy 
w wielu wydarzeniach modowych m.in. w pokazie Gosi Baczyńskiej pod-
czas PARIS FASHION WEEK 2015.

 ∙ Nauczysz się prostych, szybkich technik klasycznego cięcia
 ∙ Dowiesz się jak dobierać fryzurę do klienta i jak ją personalizować

STRZYŻENIE MĘSKIE
Strzyżenie męskie jest najszybciej rozwijającą się usługą na rynku fryzjer-
skim.  Podczas tego szkolenia dowiesz się jak dobrać dla klienta odpo-
wiednią fryzurę oraz poznasz tajniki klasycznych strzyżeń męskich. 

 ∙ Po ukończeniu tego szkolenia staniesz się ekspertem Men’s Design (włosy 
krótkie i długie)

 ∙ Nauczysz się efektywnej pracy z zastosowaniem odpowiednich narzędzi 
i technik, m.in.: technika over comb i free hand.



CIĘCIE & STYLIZACJA
WARSZTATY STYLIZACJI

Dzięki produktom La Biosthetique Twoja kreatywność jest nieograniczona. 
Z naszymi nowymi, udoskonalonymi produktami stworzysz fantastyczne 
trendy stylizacje, finezyjne upięcia, look-i runway.

 ∙ Dowiesz się jak dobrać i zastosować produkty stylizacyjne LA BIOSTHE-
TIQUE aby uzyskać wymarzony efekt

 ∙ Dzięki zdobytej wiedzy z pełnym przekonaniem zarekomendujesz klien-
tom odpowiednie produkty stylizacyjne do użytku domowego.



SZKOLENIE TRENDY
Prowadzone przez Artystyczny Team La Biosthetique –

znakomitych międzynarodowych trenerów – twórców najnowszych tren-
dów. Odbywają się za granicą i w Polsce 2 x w roku (trendy wiosenno-
-letnie i jesienno-zimowe) 

Szkolenie obejmuje 4 lub 5 najnowszych trendów (kolor + strzyżenie).

Każdy z trendów to baza wyjściowa wskazująca drogę do zróżnicowa-
nych, kreatywnych stylizacji. Podczas szkoleń uczymy w jaki sposób wy-
korzystać umiejętności i dostosować je do indywidualnych potrzeb klienta.

 ∙ Podczas intensywnych warsztatów dowiesz się w jaki sposób krok po 
kroku stworzyć najmodniejsze w danym sezonie stylizacje.

 ∙ Udoskonalisz swoje umiejętności z zakresu kreatywnych koloryzacji 
i technik strzyżeń.



BEAUTY STYLIST
Czy jesteś gotów aby zaprezentować swoją pasję, umiejętności, talent i kre-
atywność? 

 ∙ Weź udział w niezwykle prestiżowym konkursie o międzynarodowej re-
nomie.

 ∙ Przekonaj jury unikalną stylizacją, techniką cięcia, koloryzacją.

 ∙ Jako krajowy zwycięzca weźmiesz udział w finale w Paryżu zyskując 
możliwość uzyskania tytułu International Beauty Stylist!

 ∙ Krajowy zwycięzca będzie również przez rok członkiem Artistic Team La 
Biosthetique Polska!



KATOWICE, ul. Kormoranów 40, tel.: (32) 2518-554, (32) 609-62-22; fax: (32) 205-41-20

e-mail: info@cosmeticsgroup.pl facebook: La Biosthetique Polska

www.labiosthetique.pl  www.cosmeticsgroup.pl

GENERALNY 
PRZEDSTAWICIEL 

LA BIOSTHETIQUE 
W POLSCE


