
ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „МИКРОБЛЕЙДИНГ“ 
 
При провеждането на курсове при нас ще изучавате: 
 
Ден I Теория, Демонстрация и Практически упражнения 
Програма: 
Връчване на стартов пакет – теоретична част за самоподготовка 
• История на Микроблейдинг 
• Анатомия. Типове кожи 
• Показания и противопоказания 
• Понятия за форма. Златно сечение. Измерване на златното сечение - пособия 
• Типове лица. Правилно определяне на формата на веждите според формата на 
лицето и очите 
• Уред за микроблейдинг. Видове игли и техника на работа 
• Цветоанализа, колело на цветовете. Запознаване с цветовите пигменти за 
микроблейдинг. Техники на смесване на цветове. Правилно определяне на цвета за 
клиента 
• Хигиенни изисквания към специалиста и безопасност по време на работа 
• Дезинфекция. Санитарно-хигиенни изисквания за процедурата 
• Алергични реакции и превантивни мерки. Възможни реакции и усложнения и 
тяхното предотвратяване 
• Възстановяване след процедурата. Грижа след процедурата 
• Демонстрация на процедура по Микроблейдинг върху жив модел 
- оформяне на вежди, измерване на златно сечение, рисуване на нова форма, поставяне 
на пигмент с микроблейдинг 
• Рисуване. Основни техники на рисуване косъм по косъм 
• Видове вежди според формата. Рисуване от курсистите върху макети 
• Практика от курсистите върху симулативна кожа 
 
Време за дискусия и въпроси. Поставяне на задачи за самостоятелна работа върху 
макети и симулативна кожа. 
 
Ден II Практика върху симулантни макети и сухи тренировки 
• Преглед на задачите за самостоятелна работа 
• Обобщение на теорията за Микроблейдинг и допълнителни детайли за процедурата 
Тренинг по рисуване и подготовка за татуиране 
Практически упражнения на курсистите върху макетна кожа. Татуиране върху 
симулативна кожа. 
Практически тренинг за изграждане на правилна форма на веждите. 
Практически упражнения с курсистите по двойки 
 
Ден III Практика върху жив модел 
Преглед на задачите за самостоятелна работа 
Последни инструкции за процедурата. 
Изграждане на правилна форма върху живи модели. 
• Стартиране на практика на курсистите върху живи модели с техника Микроблейдинг 
Преглед и коментар върху извършената процедура от курсистите. 
 Време за въпроси и дискусия. 
Снимки с моделите за портфолио. 



Заключителна част. Дипломиране на курсистите с Държавно удостоверение за 
професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност и 
безплатно Europass приложение на български, английски и немски език 
 
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за 
провеждане на часовете в самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате 
държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за страната и ЕС, което Ви 
дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда – 
козметичен салон. 

Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, 
самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето 
темпо, гъвкавост и ефективност. 
 
 
 


