
GLAMOUR MAKEUP INTERNATIONAL ACADEMY 

TEMATIKA 
 

Sminkelési technikák a mindennapokban (40 óra – 54 tanóra) 

 

1. Sminkes higiénia – felszerelés tisztán tartása, fertőtlenítés és személyes higiénia, az 

előírásoknak történő megfelelés. 

2. Sminkes felszerelés részei – Igényeknek megfelelő sminkes szett összeállítása. 

3. Bőr előkészítése – legalább olyan fontos, mint maga a sminkelés. A különféle bőrtípusok 

ápolásának módja, az arctisztítók, tonerek, bázisok, hidratálók használata a sminkes tanfolyam óráin. 

4. A sminkeléshez használható anyagok kiválasztása 

a. Alapozók használata – folyékony vagy krémes alapozó kiválasztása és felvitele a 

bőrtípusnak és tónusnak megfelelően. Színválasztás, különféle fedési szintek, textúrák, a 

változatos alapozási és keverési technikák. 

b. Púderek – a sminkes tanfolyam során megismerheti a fixáló, mattító, bronzosító, 

fénypúder felviteli technikáit, a por és kompakt púderek használatát. 

c. Pirosítás, bronzosítás – por, krémes és folyékony pirosítók valamint bronzosítók 

használata a természetes, egészséges hatás elérése érdekében az ideális ovális 

arcformához igazodva. 

d. Szemöldök formázása és színezése – a szemöldök az arc egyik meghatározó jellemzője. 

Formázásánál és színezésénél fontos, hogy természetes hatású legyen, harmonizáljon a 

bőr és a haj színével. 

e. Szemhéjfesték – a sminktanfolyam alkalmain megismerheti, hogy a krémes, vizes, matt, 

fényes szemhéjfestékeket hogyan használjuk. 

f. Szempillaspirál használata – A spirállal díszített szempilla a smink koronája. A sminkes 

tanfolyamon megtanulhatjuk, hogy miként használjuk saját szempillára vagy 

műszempillára különböző színárnyalatokban. 

g. Tusvonalak, por és gél textúra alkalmazása  – az egyszerű vonalaktól az összetett formákig, 

különféle színekben, textúrával és felviteli technikával. 

h. Műszempilla – a sminkes tanfolyam során megismerheti a különféle műszempillák 

típusait, felviteli és eltávolítási technikáit az egyszerűektől az extrém változatokig. 

i. Rúzs, szájfény és szájkontúr vonalak – Rendkívül fontos a száj megfelelő kontúrozása, a 

helyes színválasztás, és az ajkak kiemelése vagy korrigálása. Mindez sok gyakorlást igénylő 

feladat. 

5. Modul sminktípusainak megismerése, anyagai, eszközei. 

a. Natúr, nude, ragyogó szépítő sminkek – a sminkes tanfolyam alkalmain megtanulhatja, 

hogyan készítsen alapozó, korrektor, üde pír, rúzs, mélyítő vonal, szemöldök kiemeléssel, 

natúr színek használatával olyan sminket, ami szinte láthatatlan. 

b. Alapsmink – nappali és alkalmi smink készítése 

c. Nappali sminkek – két szín kombinációjával elkészítve, satírozás ceruzával, bronzosító vagy 

pirosító használata, árnyékolás a szemhéjon, szájkontúrozás és rúzs felvitele. 

d. Alkalmi sminkek – satírozás különböző színekkel, kiegészítve műszempillával. 



e. Smokey eyes (füstös szemek) – Sötét alapú szemsmink elkészítése erős kontúrozással, a 

vízvonal hangsúlyozásával. 2 füstös smink típust tanulunk meg, továbbá kiegészítésként 

elsajátítjuk, miként tudjuk feldobni a sminket csillám használatával. 

f. Arab ihletésű smink készítése 

g. Sminkek fotózáshoz – sminkek készítése a fényviszonyok figyelembevételével. 

h. Extrém smink – cut crease jellegű smink készítése 

i. Esküvői sminkek – általában egy „nagy nap” előtti próbasmink kapcsolódik is hozzá. 

Fontos, hogy harmonizáló színekkel készüljön valamint tartós legyen. A sminktanfolyam 

óráin megismerheti, hogy miként hangsúlyozhatja a szép vonásokat, dolgozhatja ki a 

finom részleteket, megtanuljuk a tincses műszempilla felvitelének technikáját, különös 

figyelmet fordítunk a satírozásra. 

6. Sminkelési technikák 

a. Korrekciók és camouflage technikák – a sminktanfolyam alkalmain elsajátíthatja a 

szemkarikák, árnyékok, bőrhibák, pattanások elfedésének, korrigálásának technikáját. 

b. Ceruza technika, ceruzák típusai, különféle ceruzával való sminkelési technika alkalmazása 

– a sminktanfolyam óráin megismerheti a különféle típussal és textúrával rendelkező 

ceruzákat, elsajátíthatja azt, hogy miként lehetséges satírozni a ceruzákkal, hogyan 

használjuk őket kontúrozáshoz, színezéshez, elsajátíthatja a különféle sminkek elkészítését 

a ceruza technika alkalmazásával. 

c. Krém/gél technika alapjai, avagy a tartós és pigmentált sminkelés alapja 

d. Tartós smink, fixálás – olyan eseményekre, ahol a sminknek hosszú időn át tökéletesen 

fenn kell maradnia. A sminket általában bázis, fixáló spray használatával tesszük tartóssá. 

7. Érett bőr sminkelése – a sminkes tanfolyam során megismerheti az érett bőr sminkelésének 

technikáit, hogy mit szükséges és mit nem szabad használni. 

8. Átsminkelés, gyakorlás – Smink készítés egy korábban elkészített smink alapján. 

9. Záróvizsga – Vizsga sminkek: A vizsgán egy az oktató által kijelölt sminket és egy szabadon 

választható sminket kell elkészíteni  

  



TEMATIKA 
 

Sminkelési technikák mesterfokon (30 óra – 40 tanóra) 

 

1. Szintfelmérő – ez a hatósági engedéllyel rendelkező tanfolyam igény esetén szintfelmérővel 

kezdődik, amely során a sminkiskola oktatója felméri jelenlegi tudását. A későbbiekben 

ennek megfelelően történik a képzés, hiszen mindenkivel egyénileg foglalkozik a kiscsoportos 

oktatás keretein belül. 

2. Füstös és glamour smink készítése mesterfokon: krémes textúrájú szemhéjfestékek 

alkalmazása, kiemelt figyelmet fordítva a satírozási technikára, fotózások fényviszonyaira. 

3. Esküvői és alkalmi smink készítés mesterfokon: aqua, krémes textúrájú szemhéjfestékek 

alkalmazása. Szájformázás, szájkontúr vonalak, kiemelések, korrekciók, szemöldök formázása, 

korrekciója, természetes hatású szemöldök. Próbasmink és smink a nagy napon több típusú 

sminkelési technikával.  

4. Extrém esküvői sminkek mikro glitterek, műszempilla alkalmazásával 

5. Vizes hatású smink készítés 

6. Kontúrozás mesterfokon: Alapozó, korrektor, korrekciós és camouflage technikák, 

arcszobrászat, fények és árnyékok készítése. 

7. Instagram makeup: cut crease típusú sminkek - Ezeket a technikákat alkalmazzák manapság 

a leggyakrabban a közösségi oldalakon, Instagramon, Facebook-on és a YouTube-on. 

Rendkívül modern és látványos sminkelési technika.  

8. Beauty jellegű smink készítés látványosabb színekkel: színes és feltűnő sminkek készítése. 

9. Extrém látványsmink készítés: Pigmentek alkalmazása, különféle textúrák, alakzatok 

megjelenítése az arcon és a dekoltázson. Kreatív anyagok, díszítőelemek használata – 

különféle felviteli technikák megismerése.  

10. Záróvizsga: 1 db irányított smink elkészítése 

 

 

 

 


