
Képzéseinkre a leendő szépségipari szakemberek legjobbjait, legelhivatottabbjait várjuk. 
Jelentkezzen még ma! 
Kezdés:  2012. őszén

Helyszín: 1055 Budapest Nagy Ignác u. 19./B 
Információ: Tel.:+36.23.560.041   e-mail: info@pandhysakademia.hu

Legyen Ön az elsők közt akik sikeresen elvégzik a PANDHY’STM akkreditált és OKJ-s felnőtt képzéseit, 
amely naprakész, a legmodernebb trendeket jól ismerő szakembereket képez a folyton megújuló szépségipar számára.

Új márkaiskola nyítja meg kapuit, színesítve a palettát; 
a PANDHY’S™ SZÉPSÉG AKADÉMIA  

a legkorszerűbb nemzetközi irányzatoknak megfelelő, a gyakorlati életben azonnal hasznosítható szakmai és üzleti tudást 
kínálva a minőségorientált szépségipari szakemberképzést célozza meg. 

 Miért egyedi a PandHy’sTM SzépSég AkAdéMiA?

Mert a PANDHY’S™ több mint 10 éves nemzetközi kozmetikai iparban szerzett tapasztalata alapján pontosan látja és tudja 
mire van szüksége a kozmetikusoknak ahhoz, hogy a szakmájukban a vendégek magas elvárásainak megfelelő korszerű 

szolgáltatási minőséget tudják nyújtani, és szépségipari vállalkozásukat is sikeresen tudják üzemeltetni. 
 

Ez az az iskola, ahol megismerheti a naturkozmetikumok és kezelések világát,  
ahol a tudomány a holisztikus szemlélettel találkozik. 

Képzéseink:

• Kozmetikus (OKJ 52 815 01 1000 0000)
• Speciális arc és testkezelő tanfolyam (OKJ 52 815 01 0001 52 02)

• Tartós Smink készítés (OKJ 52 815 01 0001 52 01)
• PANDHY’S™ Cukor Depiláció Tanfolyam (akkreditálás alatt)

• PANDHY’S™ Mineral MakeUp és Gyógysmink Tanfolyam (akkreditálás alatt) 

Ha hivatást és nemcsak szakmát keres! 

Miért érdeMes a PandHy’sTM széPség aKadéMiát választania?
Mert modern, naprakész, gyakorlatias szépségápolási tudást nyújt • 
Mert már 12 hónap alatt megszerezhető  az OKJ-s kozmetikusi végzettség• 
Mert az alapképzésen túl számos további akkreditált kiegészítő és ráépülő  képzés  széles választékát kínálja,• 
Minden igényt kielégítő, európai színvonalú, jól felszerelt tanműhely áll rendelkezésre,• 
Mert a gyakorlatorientált, kiscsoportos oktatások során egyénre szabott foglalkozás is lehetővé válik,• 
A gyakorlati oktatás nyitott tanműhelyben folyik, így a tanuló az első perctől kezdve kapcsolatba kerül a kozmetikai szalon • 
vendégeinek elvárásaival.
Mert elméletet és gyakorlatot egyugyanazon helyen tanulhat, nem szükséges további kozmetikusmester és gyakorlati képzési • 
helyszín után keresgélnie, 
A tanári kart a szakma neves és tapasztalt oktatói alkotják, akik jól ismerik a szépségipar „csínját-bínját” - mind az elméletet, mind a • 
gyakorlatot és az szalonfinanszírozásban is járatosak. 
A diákoknak  lehetősége nyílik már tanulóként bekapcsolódni a PANDHY’S• TM továbbképzési rendszerébe
A sikeres vizsgát követően a legkiválóbbak előnyös referencia szerződés birtokosai lehetnek, vagy kedvező külföldi munkavállalási • 
lehetőségük nyílik a PANDHY’STM nemzetközi értékesítési és szalon hálózatában
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