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Mezoterapia mikroigłowa i igłowa z
zastosowaniem najnowszych technologii.

Stopień I.

regulacje prawne 
anatomia i fizjologia skóry, proces starzenia się skóry
mezoterapia mikroigłowa a igłowa; dobór technik do potrzeb klienta 
kwas hialuronowy usieciowany; zastosowanie 
kolagen w mezoterapii stymulującej 
techniki iniekcji i procedury zabiegowe 
podstawy lipolizy iniekcyjnej 

mezoterapia mikroigłowa na skórę twarzy, szyi i dekoltu; zabieg na modelach 
mezoterapia igłowa na skórę twarzy, szyi i dekoltu z użyciem preparatu kolagenowego; zabieg na modelach 
mezoterapia igłowa na skórę twarzy, szyi i dekoltu z użyciem mesobotoxu; zabieg na modelach
lipoliza iniekcyjna na ciało; zabieg na modelach 

Program szkolenia:

TEORIA

PRAKTYKA

 
 
 
Cena: 2500 zł*
Ilość godzin: 20
Ilość dni: 2

 



regulacje prawne
anatomia i fizjologia skóry, proces starzenia się skóry
mezoterapia mikroigłowa a igłowa; dobór technik do potrzeb klienta
kwas hialuronowy usieciowany; zastosowanie
osocze bogatopłytkowe, kolagen w mezoterapii stymulującej
zabiegi na owłosioną skórę głowy - analiza preparatów i procedur zabiegowych
techniki iniekcji i procedury zabiegowe
podstawy lipolizy iniekcyjnej
mezoterapia antycellulitowa, omówienie procedur, technik, preparatów i przeciwwskazań

mezoterapia mikroigłowa na skórę twarzy, szyi i dekoltu; zabieg na modelach
mezoterapia mikroigłowa na skórę głowy; zabieg na modelach
mezoterapia igłowa na skórę twarzy, szyi i dekoltu z użyciem osocza; zabieg na modelach/lub lipoliza
iniekcyjna na ciało; zabieg na modelach
mezoterapia igłowa na skórę twarzy, szyi i dekoltu z użyciem preparatu kolagenowego; zabieg na modelach 
mezoterapia igłowa na skórę twarzy, szyi i dekoltu z użyciem mesobotoxu; zabieg na modelach
mezoterapia mikroigłowa na rozstępy; zabieg na modelkach
mezoterapia igłowa na cellulit; zabieg na modelkach

Program szkolenia:

TEORIA

PRAKTYKA

 
Cena: 4000 zł*
Ilość godzin: 20
Ilość dni: 2

 

Mezoterapia mikroigłowa i igłowa z
zastosowaniem najnowszych technologii.

Stopień I i II.



Lipoliza iniekcyjna

regulacje prawne
podstawy anatomii i fizjologii skóry
charakterystyka, rodzaje i działanie preparatów dostępnych na rynku 
obszary zabiegowe - wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, możliwe działania uboczne 

typy defektów poddawanych zabiegowi
preparaty i akcesoria używane podczas zabiegu - techniki lipolizy iniekcyjnej - postępowanie 

zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca 
przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu 
kwalifikacja modeli do części praktycznej szkolenia na podstawie przeprowadzonego wywiadu 

przygotowanie modelek do zabiegu
wykonywanie zabiegu przez uczestników wg instrukcji szkoleniowca
końcowa ocena efektu zabiegowego

Program szkolenia:
 

TEORIA

i powikłania

w przypadku podania nadmiaru preparatu 
 

PRAKTYKA

       i podpisanych formularzy zgody na zabieg 

 
 
 
 
Cena: 1500 zł*
Ilość godzin: 9
Ilość dni: 1



regulacje prawne
podstawy anatomii i fizjologii skóry niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem wypełniaczy 
dobór kuracji i technik z uwzględnieniem anatomii i fizjologii skóry - obszary twarzy obowiązkowo wykluczone
z zabiegu, obszary wrażliwe 
procedury zabiegowe i dobór właściwych parametrów w celu uzyskania najlepszych efektów 
wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, możliwe działania uboczne i powikłania 
rekomendowana liczba strzałów na poszczególne obszary 
tworzenie terapii łączonych z HIFU

zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca 
przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu 
kwalifikacja modeli do części praktycznej szkolenia na podstawie przeprowadzonego wywiadu i podpisanych
formularzy zgody na zabieg 
przygotowanie modelek do zabiegu
wykonywanie zabiegu przez uczestników wg instrukcji szkoleniowca 
końcowa ocena efektu zabiegowego

Program szkolenia:
 
 

TEORIA

PRAKTYKA

 
 
Cena: 2500 zł*
Ilość godzin: 16
Ilość dni: 2

 HIFU - technologia 
i procedury zabiegowe



Osocze bogatopłytkowe

regulacje prawne
podstawy anatomii i fizjologii skóry
wymagania sanitarne oraz higieniczne, jakie powinno spełniać stanowisko pracy,
wykorzystywane przy zabiegach z preparatami krwiopochodnymi
obsługa wirówki laboratoryjnej
techniki iniekcji i procedury zabiegowe
obszary zabiegowe - wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, możliwe działania uboczne 

zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca 
przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu 
kwalifikacja modeli do części praktycznej szkolenia na podstawie przeprowadzonego wywiadu 

przygotowanie modelek do zabiegu
wykonywanie zabiegu przez uczestników wg instrukcji szkoleniowca
końcowa ocena efektu zabiegowego

Program szkolenia:
 

TEORIA

i powikłania

 

PRAKTYKA

       i podpisanych formularzy zgody na zabieg 

 
 
 
 
Cena: 1600 zł*
Ilość godzin: 8
Ilość dni: 1



Fibryna bogatopłytkowa

regulacje prawne
podstawy anatomii i fizjologii skóry
wymagania sanitarne oraz higieniczne, jakie powinno spełniać stanowisko pracy,
wykorzystywane przy zabiegach z preparatami krwiopochodnymi
obsługa wirówki laboratoryjnej 
wykorzystywane środki medyczne
techniki iniekcji i procedury zabiegowe
obszary zabiegowe - wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, możliwe działania uboczne

zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca 
przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu 
kwalifikacja modeli do części praktycznej szkolenia na podstawie przeprowadzonego wywiadu 

przygotowanie modelek do zabiegu
wykonywanie zabiegu przez uczestników wg instrukcji szkoleniowca
końcowa ocena efektu zabiegowego

Program szkolenia:
 

TEORIA

i powikłania

 

PRAKTYKA

       i podpisanych formularzy zgody na zabieg 

 
 
 
 

Cena: 1600 zł*
Ilość godzin: 8
Ilość dni: 1



regulacje prawne 
zasady higieny i BHP w gabinecie 
omówienie stymulatorów tkankowych, typy substancji biostymulujących
omówienie produktów wykorzystywanych do zabiegów między innymi: Nithya, Ejal40, Lumi
Eyes, Sunekos 200, Sunekos 1200, Profhilo, Nucleofill Strong 
wskazania i przeciwwskazania do zabiegu   
zasady działania biostymulatorów
omówienie powikłań pozabiegowych
omówienie procedury przed i pozabiegowej
omówienie technik zabiegowych
obszar zabiegowy – twarz, szyja, dekolt, okolice oczu
porównanie skuteczności metod iniekcji w biostymulacji skóry

zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych
etapów zabiegu 
przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu 
kwalifikacja modeli do części praktycznej szkolenia na podstawie przeprowadzonego wywiadu  i
podpisanych formularzy zgody na zabieg 
przygotowanie modelek do zabiegu
wykonywanie zabiegu przez uczestników wg instrukcji szkoleniowca
końcowa ocena efektu zabiegowego

Program szkolenia:
 

TEORIA

 
PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 5000 zł*
Ilość godzin: 20
Ilość dni: 2 

Stymulatory tkankowe



regulacje prawne 
zasady higieny i BHP w gabinecie 
anatomia i fizjologia skóry; anatomia ust
charakterystyka zabiegu mezoterapii igłowej; techniki iniekcyjne
omówienie produktów wykorzystywanych do zabiegów 
omówienie technik zabiegowych: na płasko, Russian lips, baby doll
badania potrzeb oraz analiza doboru preparatu i kształtu ust do urody klientki
wskazania i przeciwwskazania do zabiegu   
omówienie powikłań pozabiegowych
omówienie procedury przed i pozabiegowej

zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych
etapów zabiegu 
przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu 
kwalifikacja modeli do części praktycznej szkolenia na podstawie przeprowadzonego wywiadu  i
podpisanych formularzy zgody na zabieg 
przygotowanie modelek do zabiegu
wykonywanie zabiegu przez uczestników wg instrukcji szkoleniowca
końcowa ocena efektu zabiegowego

Program szkolenia:
 

TEORIA

 PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 2500 zł*
Ilość godzin: 10 
Ilość dni: 1 

Techniki wypełniania ust kwasem
hialuronowym



formularz świadomej zgody, ubezpieczenie OC, aspekty prawne
przepisy sanitarno-higieniczne, BHP
podstawy anatomii ciała i fizjologii skóry człowieka
przygotowanie stanowiska pracy
procedury zabiegowe
terapie łączone stosowane w celu redukcji tkanki tłuszczowej: laser niskoenergetyczny, fala
radiowa oraz elektrostymulacja
lipoliza iniekcyjna:  techniki zabiegowe ,charakterystyka oraz rodzaje i działanie preparatów,
obszary zabiegowe, dawkowanie
mezoterapia igłowa: omówienie procedur, technik, preparatów i przeciwwskazań
mezoterapia mikroigłowa: omówienie procedur, technik i przeciwwskazań
mezoterapia mikroigłowa a igłowa; dobór technik do potrzeb klienta
budowanie indywidualnych planów terapeutycznych
wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegów oraz zalecenia pozabiegowe

zabieg pokazowy w wykonaniu trenera przy użyciu urządzenia wykorzystującego technologię
lasera niskoenergetycznego , elektrostymulacji i fali radiowej. Analiza poszczególnych etapów i
technik wykonania.
przygotowanie stanowiska pracy
wykonanie zabiegu przez kursanta  
zabieg lipolizy iniekcyjnej w wykonaniu trenera wraz z omówieniem technik wykonania.
wykonywanie zabiegu lipolizy iniekcyjnej przez uczestników wg instrukcji szkoleniowca
mezoterapia mikroigłowa na rozstępy; zabieg na modelkach
mezoterapia igłowa na cellulit; zabieg na modelkach
końcowa ocena całego szkolenia

Program szkolenia:
 

TEORIA

 PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 6000 zł*
Ilość godzin: 25 
Ilość dni: 3 

Techniki modelowania sylwetki



historia masażu Kobido
przepisy sanitarno-higieniczne, BHP oraz przygotowanie stanowiska pracy
wskazania i przeciwskazania
anatomia twarzy - układ kostny, mięśniowy i limfatyczny    
efekty masażu Kobido
łączenie masażu Kobido z innymi zabiegami kosmetologicznymi

zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca ze szczegółowym omówieniem 
 konkretnych ruchów i etapów masażu 
przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu  
przygotowanie modelek do zabiegu
nauka poszczególnych sekwencji ruchów z rozróżnieniem na 5 etapów: mobilizacja, stymulacja,
dren, lifting, wyciszenie
wykonanie pełnej sesji masażu Kobido
końcowa ocena całego szkolenia

Program szkolenia:
 

TEORIA

 

PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 2400 zł*
Ilość godzin: 16 
Ilość dni: 2 

Japoński masaż kobido



formularz świadomej zgody, ubezpieczenie OC, aspekty prawne
przepisy sanitarno-higieniczne, BHP oraz przygotowanie stanowiska pracy
omówienie oddziaływania oczyszczania wodorowego na skórę oraz tkanki podskórne
omówienie wykorzystywanych preparatów oraz sposób ich aplikacji
zasady bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniem
obsługa urządzenia wraz z odpowiednim doborem parametrów zabiegowych
Kwalifikacja klienta do zabiegu
Przygotowanie klienta do zabiegu
wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegów oraz zalecenia pozabiegowe
możliwe powikłania pozabiegowe
Omówienie częstotliwości zabiegów
Omówienie sugerowanych cen zabiegu

zabieg pokazowy w wykonaniu trenera z analizą poszczególnych etapów i technik wykonania
przygotowanie stanowiska pracy
wykonanie zabiegu przez kursanta  
końcowa ocena całego szkolenia

Program szkolenia:
 

TEORIA

 PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 1500 zł*
Ilość godzin: 8 
Ilość dni: 1 

Oczyszczanie wodorowe



Laminacja brwi i rzęs

regulacje prawne 
anatomiczna i chemiczna budowa rzęs, brwi, łuski włosa, melaniny
wymagania higieniczne oraz przygotowanie stanowiska pracy
semipermanentna ondulacja włosa 
przeciwwskazania i wskazania do zabiegu

zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca 
przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu 
kwalifikacja modeli do części praktycznej szkolenia na podstawie przeprowadzonego wywiadu  i
podpisanych formularzy zgody na zabieg 
przygotowanie modelek do zabiegu
wykonywanie zabiegu przez uczestników wg instrukcji szkoleniowca
końcowa ocena efektu zabiegowego

Program szkolenia:
 

TEORIA

 

PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 1500 zł*
Ilość godzin: 8 
Ilość dni: 1 



Laminacja z henną brwi i rzęs

regulacje prawne 
anatomiczna i chemiczna budowa rzęs, brwi, łuski włosa, melaniny
wymagania higieniczne oraz przygotowanie stanowiska pracy
semipermanentna ondulacja włosa 
kosmetyka oprawy oka z zastosowaniem henny   
etapy zabiegu farbowania brwi i rzęs henną proszkową, żelową i pudrową
przeciwwskazania i wskazania do zabiegu

zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca 
przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu 
kwalifikacja modeli do części praktycznej szkolenia na podstawie przeprowadzonego wywiadu  i
podpisanych formularzy zgody na zabieg 
przygotowanie modelek do zabiegu
wykonywanie zabiegu przez uczestników wg instrukcji szkoleniowca
końcowa ocena efektu zabiegowego

Program szkolenia:
 

TEORIA

 

PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 1800 zł*
Ilość godzin: 16 
Ilość dni: 2 



formularz świadomej zgody, ubezpieczenie OC, aspekty prawne
przepisy sanitarno-higieniczne, BHP oraz przygotowanie stanowiska pracy
wskazania i przeciwwskazania do makijażu permanentnego
anatomia twarzy i biochemia skóry
kolorymetria    
korekta brwi, zastosowanie modyfikatorów
rodzaje pigmentów i ich zastosowanie
rodzaje znieczuleń - zastosowanie
Rodzaje maszynek, igieł i kartridży
techniki makijażu permanentnego

wykonanie rysunku geometrii brwi
ćwiczenia techniczne na skórce  
analiza kolorów pigmentu
praca pokazowa w wykonaniu trenera z analizą poszczególnych etapów i technik wykonania
zabiegu pigmentacji maszynowej
przygotowanie stanowiska pracy
wykonanie makijażu permanentnego brwi na modelkach, zgodnie z instrukcjami prowadzącego,
przy zastosowaniu poszczególnych technik: soft brows, ombre brows, combo brows, insta
brows
końcowa ocena całego szkolenia

Program szkolenia:
 

TEORIA

 PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 6500 zł*
Ilość godzin: 36 
Ilość dni: 4 

Makijaż permanentny brwi od podstaw



formularz świadomej zgody, ubezpieczenie OC, aspekty prawne
przepisy sanitarno-higieniczne, BHP oraz przygotowanie stanowiska pracy
wskazania i przeciwwskazania do makijażu permanentnego
anatomia twarzy i biochemia skóry
kolorymetria    
korekta brwi, zastosowanie modyfikatorów
rodzaje pigmentów i ich zastosowanie
rodzaje znieczuleń - zastosowanie
techniki makijażu permanentnego - poziom zaawansowany

wykonanie rysunku geometrii brwi  
analiza kolorów pigmentu
praca pokazowa w wykonaniu trenera z analizą poszczególnych etapów i technik wykonania
zabiegu pigmentacji maszynowej
przygotowanie stanowiska pracy
wykonanie makijażu permanentnego brwi na modelkach, zgodnie z instrukcjami prowadzącego,
przy zastosowaniu poszczególnych technik: soft brows, ombre brows, combo brows, insta
brows
praca nad techniką i tempem pracy
końcowa ocena całego szkolenia

Program szkolenia:
 

TEORIA

 PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 4000 zł*
Ilość godzin: 16 
Ilość dni: 2 

Makijaż permanentny brwi dla
zaawansowanych



formularz świadomej zgody, ubezpieczenie OC, aspekty prawne
przepisy sanitarno-higieniczne, BHP oraz przygotowanie stanowiska pracy
wskazania i przeciwwskazania do makijażu permanentnego
anatomia twarzy i biochemia skóry
kolorymetria    
rodzaje pigmentów i ich zastosowanie
rodzaje znieczuleń - zastosowanie
Rodzaje maszynek, igieł i kartridży
techniki makijażu permanentnego
reklama w social media

wykonanie rysunku ust  
ćwiczenia techniczne na skórce
analiza kolorów pigmentu
praca pokazowa w wykonaniu trenera z analizą poszczególnych etapów i technik wykonania
zabiegu pigmentacji maszynowej
przygotowanie stanowiska pracy
wykonanie makijażu permanentnego ust na modelkach, zgodnie z instrukcjami prowadzącego,
przy zastosowaniu poszczególnych technik full lips, ombre lips, light lips przez kursant/tke,
minimum 2 modelki, każdego dnia
wykonanie dokumentacji fotograficznej
końcowa ocena całego szkolenia

Program szkolenia:
 

TEORIA

 PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 4800 zł*
Ilość godzin: 24 
Ilość dni: 3

Makijaż permanentny ust od podstaw



formularz świadomej zgody, ubezpieczenie OC, aspekty prawne
przepisy sanitarno-higieniczne, BHP oraz przygotowanie stanowiska pracy
wskazania i przeciwwskazania do makijażu permanentnego
kolorymetria i pigmentologia
korekta ust - zastosowanie modyfikatorów
rodzaje pigmentów i ich zastosowanie
rodzaje znieczuleń - zastosowanie
techniki makijażu permanentnego 
reklama w social media

wykonanie rysunku ust
ćwiczenia techniczne na skórce
analiza kolorów pigmentu
praca pokazowa w wykonaniu trenera z analizą poszczególnych etapów i technik wykonania
zabiegu pigmentacji maszynowej
przygotowanie stanowiska pracy
wykonanie makijażu permanentnego ust na modelkach, zgodnie z instrukcjami prowadzącego,
przy zastosowaniu poszczególnych technik:  full lips, ombre lips, light lips przez kursantkę,
minimum 3 modelki, każdego dnia
wykonanie dokumentacji fotograficznej
końcowa ocena całego szkolenia

Program szkolenia:
 

TEORIA

 PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 4000 zł*
Ilość godzin: 16 
Ilość dni: 2 

Makijaż permanentny ust dla
zawansowanych



formularz świadomej zgody, ubezpieczenie OC, aspekty prawne
przepisy sanitarno-higieniczne, BHP oraz przygotowanie stanowiska pracy
wskazania i przeciwwskazania do makijażu permanentnego
anatomia twarzy i biochemia skóry
kolorymetria i pigmentacja 
korekta brwi, zastosowanie modyfikatorów
rodzaje pigmentów i ich zastosowanie
rodzaje znieczuleń - zastosowanie
Rodzaje maszynek, igieł i kartridży
techniki makijażu permanentnego

wykonanie rysunku geometrii brwi
ćwiczenia techniczne na skórce  
analiza kolorów pigmentu
praca pokazowa w wykonaniu trenera z analizą poszczególnych etapów i technik wykonania
zabiegu pigmentacji maszynowej
przygotowanie stanowiska pracy
wykonanie makijażu permanentnego brwi na modelkach, zgodnie z instrukcjami prowadzącego,
przy zastosowaniu poszczególnych technik: soft brows, ombre brows, combo brows, insta
brows
wykonanie makijażu permanentnego ust na modelkach, zgodnie z instrukcjami prowadzącego
 końcowa ocena całego szkolenia

Program szkolenia:
 

TEORIA

 PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 8000 zł*
Ilość godzin: 44 
Ilość dni: 5 

Makijaż permanentny brwi i ust od
podstaw



formularz świadomej zgody, ubezpieczenie OC, aspekty prawne
przepisy sanitarno-higieniczne, BHP oraz przygotowanie stanowiska pracy
wskazania i przeciwwskazania do makijażu permanentnego
anatomia twarzy i biochemia skóry
rodzaje pigmentów i ich zastosowanie 
dobór kreski do kształtu twarzy oraz oka
rodzaje znieczuleń - zastosowanie 

ćwiczenia techniczne na skórce  
analiza kolorów pigmentu
praca pokazowa w wykonaniu trenera z analizą poszczególnych etapów i technik wykonania
zabiegu pigmentacji maszynowej
przygotowanie stanowiska pracy
wykonanie makijażu permanentnego oczu na modelkach, zgodnie z instrukcjami prowadzącego
 końcowa ocena całego szkolenia

Program szkolenia:
 

TEORIA

 PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 2250 zł*
Ilość godzin: 9 
Ilość dni: 1 

Makijaż permanentny oczu - kreski, dla
pigmentujących



formularz świadomej zgody, ubezpieczenie OC, aspekty prawne
przepisy sanitarno-higieniczne, BHP oraz przygotowanie stanowiska pracy
wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
anatomia twarzy i biochemia skóry
kolorymetria i jej zastosowanie w coverach
rodzaje preparatów stosowanych do usuwania makijażu permanentnego i tatuażu
omówienie różnic pomiędzy stosowaniem preparatu remover a laserowym usuwaniem
tatuażu/makijażu permanentnego
właściwości i działanie preparatu remover
rodzaje znieczuleń - zastosowanie
właściwy dobór metody usuwania makijażu permanentnego
podstawy immunologii i pielęgnacja pozabiegowa

praca pokazowa w wykonaniu trenera z analizą poszczególnych etapów i technik wykonania
zabiegu usuwania makijażu permanentnego/tatuażu 
przygotowanie stanowiska pracy
wykonanie zabiegu na modelkach, zgodnie z instrukcjami prowadzącego, przy zastosowaniu
poszczególnych technik
 końcowa ocena całego szkolenia

Program szkolenia:
 

TEORIA

 PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 2500 zł*
Ilość godzin: 9 
Ilość dni: 1 

Usuwanie i korekta makijażu
permanentnego - remover i laser

 



formularz świadomej zgody, ubezpieczenie OC, aspekty prawne
przepisy sanitarno-higieniczne, BHP oraz przygotowanie stanowiska pracy
budowa włosa
omówienie preparatów, akcesoriów i kosmetyków używanych do przedłużania  i zagęszczania
rzęs
typy i rodzaje rzęs
dobór rzęs odpowiednio do kształtu oka i anatomii twarzy
technika aplikacji rzęs metodą 1:1
wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu oraz zalecenia pozabiegowe

praca pokazowa w wykonaniu trenera z analizą poszczególnych etapów i technik wykonania
przygotowanie stanowiska pracy
wykonanie zabiegu przedłużania rzęs metodą 1:1 na modelkach, zgodnie z instrukcjami
prowadzącego
końcowa ocena całego szkolenia

Program szkolenia:
 

TEORIA

 PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 3000 zł*
Ilość godzin: 16
Ilość dni: 2

Przedłużanie rzęs od podstaw 1:1



formularz świadomej zgody, ubezpieczenie OC, aspekty prawne
przepisy sanitarno-higieniczne, BHP oraz przygotowanie stanowiska pracy
budowa włosa
omówienie preparatów, akcesoriów i kosmetyków używanych do przedłużania i zagęszczania
rzęs
typy i rodzaje rzęs
dobór rzęs odpowiednio do kształtu oka i anatomii twarzy
techniki pracy z pęsetą, tworzenie, doklejanie kępek oraz rzęs pojedynczych
wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu oraz zalecenia pozabiegowe

praca pokazowa w wykonaniu trenera z analizą poszczególnych etapów i technik wykonania
przygotowanie stanowiska pracy
wykonanie zabiegu przedłużania rzęs metodą 2D-3D na modelkach, zgodnie z instrukcjami
prowadzącego
końcowa ocena całego szkolenia

Program szkolenia:
 

TEORIA

 PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 1800 zł*
Ilość godzin: 8 
Ilość dni: 1 

Przedłużanie rzęs metodą 2D-3D



formularz świadomej zgody, ubezpieczenie OC, aspekty prawne
przepisy sanitarno-higieniczne, BHP oraz przygotowanie stanowiska pracy
omówienie preparatów, akcesoriów i kosmetyków używanych do przedłużania i zagęszczania
rzęs 
produkty stosowane do usuwania przedłużanych rzęs
typy i rodzaje rzęs
zastosowanie skrętów L i M
dobór rzęs odpowiednio do kształtu oka i anatomii twarzy
techniki pracy z pęsetą, tworzenie i wklejanie kępek oraz wachlarzy
wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu oraz zalecenia pozabiegowe
możliwe reakcje alergiczne oraz sposoby radzenia sobie z nimi

praca pokazowa w wykonaniu trenera z analizą poszczególnych etapów i technik wykonania
przygotowanie stanowiska pracy
wykonanie zabiegu przedłużania rzęs metodą  objętościową  na modelkach, zgodnie z
instrukcjami prowadzącego
końcowa ocena całego szkolenia

Program szkolenia:
 

TEORIA

 PRAKTYKA

 
 
 
 

Cena: 2000 zł*
Ilość godzin: 8 
Ilość dni: 1 

Przedłużanie rzęs metodą 4D-6D



Co uzyskasz wybierając nasz kurs?

szkolenie potwierdzone certyfikatem jakości i wdrożonym Systemem
Zarządzania Jakością w zakresie szkoleń i doradztwa ISO 9001:2015
instruktaż pod okiem doświadczonej kadry trenerskiej, czynnych praktyków
w zawodzie oraz opiekę poszkoleniową
ćwiczenia praktyczne to aż 70% zajęć na modelkach
praca na urządzeniach z Certyfikatami Medycznymi
materiały szkoleniowe w cenie
certyfikat i zaświadczenie po ukończeniu kursu (zgodne z wymogami MEN i
BUR)
szkolenia w całej Polsce
wsparcie merytoryczne podczas całego procesu pozyskania dotacji

 
 

 
 

Kursy z opcją dofinansowania nawet 
do 100 % wartości szkolenia

 
* ceny podane w katalogu są cenami netto

szkolenia@point-aesthetics.com
tel. 739 506 731 / 729 461 738

www.point-aesthetics.com


