
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 TRANG ĐIỂM DỰ TIỆC 

Sau khóa học, học viên có khả năng: 

- Trang điểm nền cho dự tiệc; Nhận diện 

khuôn mặt để chọn kiểu trang điểm phù hợp 

với khuôn mặt, trang phục, không gian và 

thời gian; Kết hợp trang điểm với trang phục, 

kiểu tóc. 

-  Khắc phục khuyết điểm trên da mặt; Chỉnh 

sửa khuyết điểm của khuôn mặt nhằm tạo 

hình ảnh trẻ trung quyến rũ. 

-  Trang điểm các kiểu mắt: dài Tây thi, 

phượng Hồng kông, hạt dẻ, tròn, xếch, gắn mi 

giả, vẽ mắt nước; Vẽ môi mọng, môi đào. 

-  Trang điểm cho tiệc ngày, tiệc tối theo yêu 

cầu, hợp thẩm mỹ 

 Thời gian khóa học: 4 tuần 

 Tuần học 2 buổi 

 Học phí : 700.000đ/khóa. 

TRANG ĐIỂM HÀN QUỐC 

Sau khóa học học viên có khả năng: 

- Nhận dạng khuôn mặt; chọn 

dạng chân mày phù hợp với khuôn 

mặt,  phối màu mắt - màu son phù hợp 

với màu tóc và trang phục.  

- Tự trang điểm: trang điểm nền, 

đánh má hồng, vẽ chân mày phù hợp 

khuôn mặt của mình, trang điểm với 

các kiểu đơn giản, tự nhiên, đi phố, đi 

dự tiệc. Trang điểm các kiểu mắt tròn, 

mắt dài, vẽ mí giả; Môi mọng, môi 

đào. 

 Thời gian khóa học: 4 tuần     

 Tuần học 2 buổi       

 Học phí: 700.000đ/khóa. 

 

 

 

 

 

 

NGHỀ 

TRANG ĐIỂM 

TRANG ĐIỂM CHUYÊN NGHIỆP 

Sau khóa học, học viên có khả năng: 

- Nhận diện khuôn mặt; Trang điểm các kiểu mắt, môi phù hợp với khuôn mặt, trang phục, 

không gian và thời gian. 

-  Chỉnh khuyết điểm cho làn da, khuôn mặt, mắt, môi, miệng, mũi, chân mày. 

- Trang điểm các kiểu tự nhiên, dạ hội, dự tiệc, cô dâu, hóa trang, chụp hình trong các điều 

kiện khác nhau; phối hợp phù hợp với trang phục, màu tóc, màu mắt,.. 

- Trở thành chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. 

-  Mở tiệm trang điểm cô dâu, áo cưới. 

 Thời gian khóa học: 4 tuần     Tuần học 2 buổi      Học phí: 700.000đ/khóa. 
 

 


