
תקן סדנת איפור מקצועי-ל18 משתתפים
תנאי בסיסי: ציוד וחומרים ,חובה לקיום סדנת איפור                                                   

(חומרים באישור משרד הבריאות הציוד בעל תו תקן)
כמותריהוט 

1ארון סגור עם נעילה, לאחסון חומרי האיפור והציוד 
1שולחן מורה +כיסא+ לוח מחיק

10מראה גדולה ומסביבה נורות ליבון חלביות 40V, מרחק 20 ס''מ בין הנורות (תאורה צהובה)
10כיסא איפור ללקוחה (פנאומטי ללא גלגלים)

10עמדת עבודה/מדף - רוחב 30 ס''מ ,גובה 80 /75 ס''מ מהרצפה
1כיור עם משטח עבודה

1פח אשפה גדול עם מכסה
כמותציוד חשמלי 

1מזגן (מתאים לגודל החלל)
תאורת חדר-פלורסנט מהתקרה - תאורה לבנה   ( לזמן האיפור) 

1מצלמת סטילס מקצועית עם כרטיס זכרון 
1מקרן ( ברקו)

1מסך למקרן
1מחשב נייד עדכני

כמותאיפור ביוטי-ציוד מתבלה/ משלים
6סט מברשות איפור 15 יח' 

6ספוגיות מייקאפ לטקס, שמינייה 
6מפדר (כרית פאף)

18"בוק" ספר לצילומים ולעבודות
10סרט / קשת לשיער

5מחדד
5פינצטה

6ריסים ( שלמים+ בודדים)
כמותציוד שוטף מתכלה

4מגבונים להסרת איפור/ נוזל להסרת איפור
2נייר לניגוב- גליל גדול

5צמר גפן
3צמרוני אזניים ( לתיקוני איפור)



3חלוק חד פעמי ( 50 יחידות)
כמותאיפור ביוטי- חומר מתכלה
7מייקאפ נוזלי-קרמי גוונים7

5מייקאפ מוצק  50g  גוונים5
2סט קונסילרים שישייה 

2סילר( איטום וקיבוע)
3פודרה (שקופה+ גוונים שונים)

2ברונזר  (גוונים שונים)
1סומק מעוצב מוזאיקה (גוונים שונים)

2סט צלליות  משי 22  יח' 
4סט צלליות מט 12 יח'- מבחר גוונים ( חמים וקרים)

4אייליינר  שחור נוזלי 
4מסקרה עמידה / לא עמידה

10עפרון שפתיים "דנה" (גוונים שונים)
10עיפרון עינים  (גוונים שונים)
3עיפרון לגבות( גוונים שונים)

3סט אודמים שישייה  
4גלוס ( שקוף+ עם גוון)
2קרם לחות  אוניברסלי

1דבק לריסים
כמותאיפור אמנותי(פנטזיה/ אפקטים)-ציוד מתבלה /משלים

6מברשות/ מכחולים לציורי פנים וגוף- סט של 7 (מעוגל +שטוח)
2ערכת 14 כלי עבודה לפיסול וגילוף (לעבודה עם שעווה פיסולית)

6מרסס למים
18ספוגית לציורי פנים וגוף ( חצי ירח; טיפה)

3ספוגית שחורה מחוררת- ליצירת טקסטורות של פציעה
6ריסים לפנטזיה( מבחר אורכים וגוונים)

6שבלונות
כמותאיפור אמנותי(פנטזיה/ אפקטים)- חומר מתכלה 

6צבע מים שחור  ( 50 גר')
6צבע מים לבן ( 50 גר')

6סט צבע מים 12גוונים בפלטה + מכחול (24 גר')



50g  3פלטת צבעים על בסיס שמן לפציעות ואפקטים מיוחדים
(rainbow/split cake- '30 גר) 2צבעי מים - קשת

30ml  3דם נוזלי מלאכותי בהיר/כהה
2דם מלאכותי במרקם ג'ל  15ml (דם קרוש)

12g  6שעווה רכה/ קשה לפיסול ואפקטים מיוחדים
30ml  1פיקסטיב - לקיבוע אפקטים מיוחדים

30ml  6לטקס נוזלי שקוף / צבעוני
2וזלין טהור
2קורנפלור

1ג'לטין טהור

המלצה לציוד וחומרים של איפור מקצועי
מונקו- אינגה ( סוכנת מכירות) 03-6829516 

אנה ויסטריך
יוסי ביטון
שלי אגמי

בועז שטיין

http://www.monaco-cosmetics.com/?cat=69
https://www.facebook.com/anna.wistrich
http://www.bcosmic.co.il/
http://www.makemeup.co.il/store/ Make Me Up,
http://www.bcosmic.co.il/

