URZĄDZENIA HI - TECH

Zapisy trwają!
Zajęcia prowadzi

Iwona Kozak

Dzięki wiedzy Naszego szkoleniowca uzyskasz niezbędne umiejętności do
wykonania zabiegów z zakresu Kosmetologii estetycznej.
Pomagamy uzyskać dofinansowania na naukę w naszym
Centrum Szkoleniowym.

Spełnij swoje marzenia!

OFERTA URZĄDZENIA
HI - TECH
KARBOKSYTERAPIA - TWARZ, SZYJA, DEKOLT OKO
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KARBOKSYTERAPIA

- TWARZ, SZYJA, DEKOLT, OKO

Karboksyterapia to terapeutyczne
zastosowanie dwutlenku węgla
(CO2), mające na celu zwiększenie
metabolizmu i regeneracji skóry.
Terapia polega na śródskórnym lub
podskórnym precyzyjnym
wstrzykiwaniu kontrolowanych
dawek medycznego CO2, przy użyciu
specjalistycznego sprzętu.
Karboksyterapia przyśpiesza
metabolizm komórkowy, poprawia
krążenie, stymuluje produkcję
nowego kolagenu, przyczynia się
do redukcji tkanki tłuszczowej.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

czas trwania: 6 godzin

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Podstawy prawne wykonania zabiegu
Karta klienta, formularz świadomej zgody
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Techniki aplikacji
Łączenie karboksyterapii z innymi
zabiegami kosmetycznymi
Propozycje serii zabiegów
kosmetycznych

część praktyczna
(4 - 5 godzin)

Przygotowanie skóry i technika wykonania
zabiegu
Nauka i wykonanie zabiegu na wybranym
obszarze
Ostrzykiwanie twarzy i okolic oczu
medycznym CO2
Biorewitalizacja tkanek
Ostrzykiwanie twarzy, okolicy oka, szyi,
dekoltu

cena szkolenia: 800zł
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KARBOKSYTERAPIA - MEZOTERAPIA
CO2 CIAŁA, GŁOWY, BLIZN, IPOLIZA,
LIFTING CIAŁA, DEKOLT, OKO

Karboksyterapia to terapeutyczne
zastosowanie dwutlenku węgla
(CO2), mające na celu zwiększenie
metabolizmu i regeneracji skóry.
Terapia polega na śródskórnym lub
podskórnym precyzyjnym
wstrzykiwaniu kontrolowanych
dawek medycznego CO2, przy użyciu
specjalistycznego sprzętu.
Karboksyterapia przyśpiesza
metabolizm komórkowy, poprawia
krążenie, stymuluje produkcję
nowego kolagenu, przyczynia się
do redukcji tkanki tłuszczowej.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

czas trwania: 6 godzin

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Karboksyterapia-mezoterapia igłowa CO2
Czynnik aktywny karboksyterapii,
pochodzenie, działanie, zastosowanie
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Techniki aplikacji
Efekty serii zabiegowych
Zasady doboru zabiegu do potrzeb klienta i
łączenia karboksyterapii z innymi zabiegami
Działanie karboksyterapii na cellulit,
rozstępy, wypadanie włosów, nadmierną
tkankę tłuszczową

część praktyczna
(4 - 5 godzin)

Przygotowanie skóry i technika wykonania
zabiegu higiena i dezynfekcja na stanowisku
pracy
Prawidłowy dobór zabiegu karboksyterapii
do problemu klienta (wypadanie włosów,
blizny, rozstępy,cellulit)
Wykonanie zabiegu na modelach

cena szkolenia: 800zł
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HIFU-KONTUROWANIE
TWARZY

Zabieg wykorzystujący
intensywne działanie
zogniskowanych fal
ultradźwiękowych. Jest to metoda
będąca nieinwazyjnym liftingiem
twarzy, szyi i dekoltu. Oddziałuje
na głęboko usytuowane komórki
skóry, wyzwalając naturalną
odpowiedź organizmu, która
skutkuje odnową kolagenu. Jest to
doskonała metoda do walki z
oznakami starzenia skóry, jak
również spowalniająca naturalny
proces starzenia komórek.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 1 200zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Specyfika zabiegu, działanie
Wskazania (lifting twarzy, likwidacja
zmarszczek i pojędrnienie skóry, poprawa
owalu, likwidacja podwójnego podbródka)
Przeciwwskazania
Głębokość wykonywania zabiegu względem
danego obszaru twarzy
Techniki wykonania zabiegu
Liczba strzałów na poszczególne obszary
Łączenie z innymi zabiegami
Strefy zabiegowe
Efekty niepożądane, powikłania

część praktyczna
(4 - 5 godzin)

Przygotowanie stanowiska pracy
Dobór zabiegu do indywidualnych potrzeb
pacjenta
Prawidłowa dokumentacja fotograficzna
Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Wykonanie zabiegu przez kursantkę
(lifting całej twarzy, likwidacja
zmarszczek, likwidacja chomików,
podwójnego podbródka)
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HIFU-KONTUROWANIE
CIAŁA

Urządzenia HIFU jest
stosowane do likwidacji
podskórnej tkanki tłuszczowej w
celu modelowania ciała HIFU.
Zabieg wykorzystujący intensywne
działanie zogniskowanych fal
ultradźwiękowych. Oddziałuje na
głęboko usytuowane komórki
skóry, wyzwalając naturalną
odpowiedź organizmu, która
skutkuje odnową kolagenu.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

czas trwania: 8 godzin

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Specyfika zabiegu, działanie,
Wskazania (lifting różnych obszarów ciała,
ujędrnienie skóry, modelowanie sylwetki)
Przeciwwskazania
Głębokość wykonywania zabiegu względem
danego obszaru twarzy
Techniki wykonania zabiegu
Liczba strzałów na poszczególne obszary
Łączenie z innymi zabiegami
Strefy zabiegowe
Efekty niepożądane, powikłania

część praktyczna
(6 godzin)

Przygotowanie stanowiska pracy
Dobór zabiegu do indywidualnych potrzeb
pacjenta
Prawidłowa dokumentacja fotograficzna
Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Wykonanie zabiegu przez kursantkę (lifting
wybranych obszarów ciała: pelikany,
brzuch, pośladki)

cena szkolenia: 1 000zł
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PLASMA BLEFAROPLASTYKA OKA,
GÓRNA + DOLNA
POWIEKA, LIFTING TWARZY
Zabieg wykonywany przy użyciu
urządzenia Plasma Pen polega na
widocznej poprawie napięcia
skóry, która jest efektem
sublimacji czyli procesu
odparowania nadmiaru skóry.
Zabieg przy użyciu Plasma Pen
zapewnia efekt liftingu skóry,
likwidację zmarszczek, a także
widoczne uniesienie powiek.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Co to jest plazma – informacje ogólne,
Anatomia skóry
Charakterystyka działania zabiegu na skórę
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Omówienie okolic, w których można
zastosować zabieg (górna i dolna powieka,
lifting twarzy)
Zalecenia pozabiegowe
Techniki wykonania zabiegów
Kwalifikacja do zabiegu (omówienie
formularza zgody)

część praktyczna
(6 godzin)

Zapoznanie się z urządzeniem Plasma Pen
Przygotowanie do zabiegu
Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Wykonanie zabiegu na modelkach
Pielęgnacja pozabiegowa.

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 1 000zł
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PLASMA - USTA,
PODBRÓDEK, BRUZDY
WARGOWO-NOSOWE
II POZIOM

Zabieg wykonywany przy użyciu
urządzenia Plasma Pen polega na
widocznej poprawie napięcia
skóry, która jest efektem
sublimacji czyli procesu
odparowania nadmiaru skóry.
Zabieg przy użyciu Plasma Pen
zapewnia efekt liftingu skóry,
likwidację zmarszczek, a także
widoczne uniesienie powiek.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Charakterystyka działania zabiegu na skórę
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Omówienie okolic, w których można
zastosować zabieg (głównie usta,
podbródek, bruzdy wargowo-nosowe)
Zalecenia pozabiegowe
Techniki wykonania zabiegów
Kwalifikacja do zabiegu (omówienie
formularza zgody)

część praktyczna
(6 godzin)

Zapoznanie się z urządzeniem Plasma Pen
Przygotowanie do zabiegu
Samodzielne wykonywanie zabiegów
blefaroplastyka, zmarszczki, włókniaki przez
uczestników szkolenia na modelkach pod
okiem trenera
Pielęgnacja pozabiegowa

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 1 500zł
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LASER FRAKCYJNY CO2 METODY KOAGULACJI, ABLACJI,
DEWITALIZACJI I WAPORYZACJI

Laser frakcyjny CO2 stanowi
nowoczesną metodę odmładzania
skóry bez konieczności długiej
rekonwalescencji, charakterystycznej
dla zabiegów chirurgicznych. Przy
jego pomocy możliwe jest napięcie
skóry, zmniejszenie drobnych
zmarszczek, wygładzenie bruzd, a
także poprawa kolorytu skóry.
Laser frakcyjny CO2 jest też
idealnym rozwiązaniem dla osób
borykających się z problemem
blizn potrądzikowych. Już jeden
zabieg może skorygować
widoczność i głębokość blizn.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 2 500zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Protokół zabiegowy
Lifting laserowy (usuwanie zmarszczek,
zwiotczenia skóry, blizn, zmian
potrądzikowych, rozstępów, rozszerzone
pory, plamy starcze, przebarwienia)
Omówienie pracy i mechanizmu działania
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Częstotliwość wykonywania zabiegów na
poszczególnych partiach ciała
Działania niepożądane i powikłania po
zabiegu
Technika przeprowadzania zabiegów
Pielęgnacja pozabiegowa

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Przygotowanie stanowiska pracy
Przygotowanie skóry do wykonania zabiegu
Technika i prawidłowy dobór do problemu
klienta
Dobór odpowiednich parametrów w
zależności od fototypów, obszaru na ciele
oraz rodzaju włosów
Samodzielne wykonanie zabiegu
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LASER PIKOSEKUNDOWYUSUWANIE MAKIJAŻU
PERMANENTEGO BRWI I UST

Q-SWITCH kumuluje energię w
ultrakrótkim impulsie w efekcie
czego cząsteczki barwnika ulegają
rozbiciu bez nadmiernego
przegrzania tkanek. Dzięki
zastosowaniu unikalnych
parametrów zabiegi są bardzo
skuteczne i charakteryzują się
niewielkimi efektami ubocznymi,
jedynym przejściowym efektem po
zabiegowym są przebarwienia,
które najczęściej ustępują
samoistnie.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Budowa, działanie oraz zastosowanie
urządzenia typu Q-SWITCH
Omówienie każdej z funkcji lasera oraz
doboru filtrów stosowanych podczas
zabiegów
Wywiad z pacjentem i formularz świadomej
zgody na zabieg
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegów
Pielęgnacja przed i pozabiegowa skóry
Prawidłowe przeprowadzenie konsultacji z
pacjentem
Objawy uboczne i powikłania po
laseroterapii
Techniki i paramatery wykorzystywane
podczas zabiegu usuwania makijażu
permanentnego brwi, ust
Procedury zabiegowe

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 1 000zł

Przygotowanie stanowiska pracy
Przeprowadzenie konsultacji z klientem
Przygotowanie obszaru do zabiegu
Wykonanie zabiegu na modelkach
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LASER PIKOSEKUNDOWYUSUWANIE TATUAŻU
PLAN
SZKOLENIA
Q-SWITCH kumuluje energię w
ultrakrótkim impulsie w efekcie
czego cząsteczki barwnika ulegają
rozbiciu bez nadmiernego
przegrzania tkanek. Dzięki
zastosowaniu unikalnych
parametrów zabiegi są bardzo
skuteczne i charakteryzują się
niewielkimi efektami ubocznymi,
jedynym przejściowym efektem po
zabiegowym są przebarwienia,
które najczęściej ustępują
samoistnie.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

czas trwania: 8 godzin

część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Budowa, działanie oraz zastosowanie
urządzenia typu Q-SWITCH
Omówienie każdej z funkcji lasera oraz
doboru filtrów stosowanych podczas
zabiegów
Wywiad z pacjentem i formularz świadomej
zgody na zabieg
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegów
Pielęgnacja przed i pozabiegowa skóry
Prawidłowe przeprowadzenie konsultacji z
pacjentem
Objawy uboczne i powikłania po
laseroterapii
Techniki i paramatery wykorzystywane
podczas zabiegu usuwania makijażu
permanentnego brwi, ust
Procedury zabiegowe

część praktyczna
(6 - 7 godzin)
Przygotowanie stanowiska pracy
Przeprowadzenie konsultacji z klientem
Przygotowanie obszaru do zabiegu
Wykonanie zabiegu na modelkach

cena szkolenia: 800zł
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LASER ND YAG DŁUGOPULSOWY

Laser Nd:YAG skutecznie radzi
sobie w walce z nieestetycznymi
naczynkami, trądzikiem różowatym i
rumieniem, a także z oznakami
upływu czasu: wiotkością skóry i
zmarszczkami. Urządzenie Nd:YAG
emituje promień, który dociera w
głąb skóry, ulegając pochłonięciu
przez hemoglobinę. W ten sposób
laser umożliwia podgrzanie krwi oraz
koagulację i zamknięcie naczynka.
Urządzenie posłuży również do
leczenia trądziku i rumienia,
grzybicy skóry i paznokci, a także
liftingu i fotoodmładzania skóry.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

czas trwania: 8 godzin

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Protokół zabiegowy
Omówienie pracy i mechanizmu działania
Wpływ zabiegów laserowych na skórę
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Częstotliwość wykonywania zabiegów na
poszczególnych partiach ciała
Przygotowanie skóry do zabiegu
Pielęgnacjia skóry w warunkach domowych
Działania niepożądane i powikłania po
zabiegu
Technika przeprowadzania zabiegów

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Przygotowanie stanowiska pracy diagnoza
cery klientki (modelka)
Przygotowanie skóry do wykonania zabiegu
Nauka i wykonanie zabiegu na wybranym
obszarze ciała
Dobór odpowiednich parametrów w
zależności od fototypów, strefy zabiegowej
Samodzielne wykonanie zabiegu

cena szkolenia: 800zł
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LASER IPL, SHR,
E-LIGHT

Zastosowanie tego
wielofukcyjnego urządzenia
pozwala na uzyskanie wspaniałych
efektów w zakresie
fotoodmładzania, redukcji
przebarwień, usuwania naczynek
na twarzy, rumienia, likwidację
trądziku i rozstępów oraz
nadmiernego owłosienia.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 1 500zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Budowa, działanie oraz zastosowanie
urządzenia typu IPL/E-LIGHT/SHR
Omówienie każdej z funkcji lasera oraz
doboru filtrów stosowanych podczas
zabiegów
Długość fal, penetracja, działanie i
zastosowanie
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegów
Pielęgnacja pozabiegowa
Formularz świadomej zgody, wywiad z
klientem
Omówienie parametrów stosowanych w
trakcie zabiegów

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Przygotowanie stanowiska pracy
Przygotowanie sprzętu do pracy
Zastosowanie procedur bhp na stanowisku
pracy i podczas zabiegu
Przeprowadzenie konsultacji przed
zabiegiem
Wykonanie zabiegu na modelach
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LASER DIODOWY, 3 FALE USUWANIE OWŁOSIENIA

Laser diodowy do epilacji o
trzech długościach fal: 755nm,
808nm, 1064 nm. Światło jest z
łatwością absorbowane przez
pigment włosowym i zamienione
w ciepło, które uszkadza komórkę
odpowiedzialną za porost włosa.
Zastosowanie fal o różnej długości
pozwala na efektywne i
uniwersalne zastosowanie lasera.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

czas trwania: 8 godzin

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Budowa skóry, cykl wzrostu włosa, fototypy
skóry
Zastosowanie lasera diodowego w
usuwaniu owłosienia
Mechanizm działania laserów, częstotliwość
zabiegów
Wskazania, przeciwwskazania do
wykonywania zabiegu
Formularz świadomej zgody, wywiad
Pielęgnacja pozabiegowa
BHP na stanowisku pracy

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Konsultacja z klientem, przygotowanie
stanowiska pracy
Przygotowanie obszaru zabiegowego
Dobór parametrów odpowiednich w
zależności od fototypu skóry, obszaru
zabiegowego oraz rodzaju włosa
Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Zajęcia praktyczne na modelkach

cena szkolenia: 1 000zł
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LASER SPIDER - USUWANIE
NACZYNEK, RUMIENIA, PIEGÓW

Półprzewodnikowy laser diodowy
SPIDER o długości fali 810nm to jedna z
najbardziej zaawansowanych metod
zamykania naczynek. Fala 810 nm jest
najbezpieczniejsza i najskuteczniejsza:
wysoki poziom pochłaniania przez
hemoglobinę czyli barwnik krwi
(naczynek i żylaków) zapewnia
skuteczność, niski poziom absorpcji
przez wodę zawartą w komórkach skóry
zapewnia całkowite bezpieczeństwo.
Emitując falę odpowiedniej długości
Spider zapewnia całkowitą koagulację
naczynia, dzięki czemu przynosi
natychmiastowe rezultaty. Cienkie
naczynka (tzw. pajączki) zazwyczaj
usuwane są natychmiast, zaraz po
pierwszym zabiegu.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 1 000zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Protokół zabiegowy
Omówienie pracy i mechanizmu działania
Wpływ zabiegów laserowych na skórę
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Częstotliwość wykonywania zabiegów na
poszczególnych partiach ciała
Przygotowanie skóry do zabiegu
Działania niepożądane i powikłania po
zabiegu
Technika przeprowadzania zabiegów

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Przygotowanie stanowiska pracy
Diagnoza cery klientki (modelka)
Przygotowanie skóry do wykonania zabiegu
Nauka i wykonanie zabiegu na wybranym
obszarze ciała
Dobór odpowiednich parametrów w
zależności od obszaru zabiegowego
Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Samodzielne wykonanie zabiegu (usuwanie
naczynek na twarzy, nogach, rumienia,
piegów)
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LASEROWE USUWANIE
OWŁOSIENIA

Depilacja laserowa to jedna z
najpopularniejszych i
najskuteczniejszych metod
trwałego usuwania zbędnego
owłosienia.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Zapoznawanie się z urządzeniami do
depilacji laserowej
Działanie i obsługa urządzenia
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zasady bezpiecznego użytkowania
Zastosowanie urządzenia w usuwaniu
owłosienia
pielęgnacja pozabiegowa
Serie zabiegów, skuteczność depilacji
laserowej

część praktyczna

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

(6 - 7 godzin)

Przygotowanie stanowiska pracy i sprzętu
Przygotowanie obszaru zabiegowego
Konsultacja z klientem
Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Wykonanie zabiegu na modelkach
(depilacja: nogi, pachy, bikini)

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 700zł
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LASEROWE USUWANIE
TRĄDZIKU

Zabieg laserowej redukcji
trądziku to skuteczna alternatywa
dla bardzo inwazyjnych środków
stosowanych w terapiach
antybiotykowych czy retinoidowych.
Promień lasera dociera do skóry
właściwej, w której tworzy
mikrouszkodzenia pobudzające
tkankę do szybkiej regeneracji.
Działa również przeciwzapalnie.
Laserowe usuwanie trądziku
pozwala na szybkie uzyskanie
zadowalających efektów.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

zapoznawanie się z urządzeniami do
laserowego usuwania trądziku
Działanie i obsługa urządzenia
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zasady bezpiecznego użytkowania
Zastosowanie urządzenia w usuwaniu
trądziku
pielęgnacja pozabiegowa
serie zabiegów w laserowym usuwaniu
trądziku
zabiegi laserowe na trądzik ,a przyjmowane
leki

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

przygotowanie stanowiska pracy i sprzętu
przygotowanie obszaru zabiegowego
konsultacja z klientem
pokaz zabiegu przez szkoleniowca
wykonanie zabiegu na modelkach/
modelach (zabieg laserowy na trądzik)

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 700zł
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LASEROWE USUWANIE
NACZYNEK I RUMIENIA

Zabieg laserowej redukcji
trądziku to skuteczna alternatywa
dla bardzo inwazyjnych środków
stosowanych w terapiach
antybiotykowych czy retinoidowych.
Promień lasera dociera do skóry
właściwej, w której tworzy
mikrouszkodzenia pobudzające
tkankę do szybkiej regeneracji.
Działa również przeciwzapalnie.
Laserowe usuwanie trądziku
pozwala na szybkie uzyskanie
zadowalających efektów.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Zapoznawanie się z urządzeniami do
laserowego usuwania naczynek i rumienia
Prawidłowa obsługa urządzenia
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zasady bezpiecznego użytkowania
Zastosowanie urządzenia w usuwaniu
naczynek i rumienia
Pielęgnacja pozabiegowa, rekonwalescencja
Działanie lasera na rumień i naczynka

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

Przygotowanie stanowiska pracy i sprzętu
Przygotowanie obszaru zabiegowego
Konsultacja z klientem
Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Wykonanie zabiegu na
modelkach/modelach (zabieg laserowy na
rumień i naczynka)

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 700zł
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KRIOLIPOLIZAZAMRAŻANIE TKANKI
TŁUSZCZOWEJ
Kriolipoliza umożliwia trwałe
niszczenie komórek tłuszczowych
przy wykorzystaniu niskiej
temperatury, a do jej największych
zalet zaliczamy bezinwazyjność i
efektywność. Podczas zabiegu
dochodzi do kontrolowanego
zamrażania komórek
tłuszczowych, co prowadzi do ich
rozpadu i uzyskania efektu
porównywalnego z liposukcją.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Omówienie urządzenia do kriolipolizy
Higiena i konserwacja sprzętu i działanie
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonania zabiegu
Metoda i technika wykonania zabiegu
kriolipolizy
Efekty możliwe do uzyskania
Możliwe efekty niepożądane
Serie zabiegowe, częstotliwość

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

Przygotowanie stanowiska pracy
Konsultacja przed zabiegowa z klientem
Przygotowanie klienta do wykonania
zabiegu
Diagnoza skóry pacjenta
Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Wykonanie zabiegu na modelkach

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 700zł
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RADIOFREKWENCJA
MIKROIGŁOWA

Radiofrekwencja mikroigłowa to zabieg skutecznie odmładzający
skórę, szczególnie twarz i szyję.
Skutecznie niweluje zmarszczki,
blizny oraz zwęża pory skórne.
Ogromna skuteczność i wyjątkowo
krótki okres rekonwalescencji
stawiają ją w czołówce zabiegów
medycyny estetycznej

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 800zł

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Radiofrekwencja mikroigłowacharakterystyka, działanie,parametry
Wskazania do zabiegu: lifting twarzy, ciała,
okolicy oczu, rozstępy, blizny, rozszerzone
pory, zmarszczki, konturowanie twarzy
Przeciwwskazania do zabiegu
Głębokość wykonywania zabiegu, a obszar
zabiegowy
Prawidłowy dobór parametrów,
częstotliwości zabiegów do problemu
klienta
Metodyka zabiegowa i techniki
Pielęgnacja pozabiegowa
Łączenie RF mikroigłowej z innymi
zabiegami

część praktyczna
(6 - 7 godzin)

Przygotowanie stanowiska pracy
Konsultacja przed zabiegowa z klientem
Przygotowanie klienta do wykonania
zabiegu
Diagnoza skóry pacjenta
Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Wykonanie zabiegu na modelkach (ciało,
twarz, okolice oczu)
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WODA
WODOROWA

Innowacyjne urządzenie
przeznaczone do bezinwazyjnej i
kompleksowej pielęgnacji skóry.
Woda wodorowa to woda
nasycona wodorem za
pośrednictwem Generatora H2.
Zabieg oczyszczania wodorowego
polega na wprowadzaniu w głąb
skóry mikroskopijnych cząsteczek
aktywnego wodoru. Cząsteczki te
idealnie oczyszczają komórki skóry
oraz neutralizują wolne rodniki na
jej powierzchni. W efekcie czego
mamy do czynienia ze skuteczną
terapią typu anti-aging.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 - 2 godziny)

Woda wodorowa- charakterystyka,
działanie, uzyskiwanie
Wskazania i przeciwwskazania do
zabiegu
Etapowość zabiegu i techniki wykonania
Częstotliwość zabiegów
Pielęgnacja przed i pozabiegowa
Efekty, łączenie z innymi zabiegami
część praktyczna
(6 - 7 godzin)

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek, techników usług
kosmetycznych.

Przygotowanie stanowiska pracy
Konsultacja przedzabiegowa z klientem
Przygotowanie klienta do wykonania
zabiegu
Diagnoza skóry pacjenta
Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Wykonanie zabiegu na modelkach

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 800zł

Iwona Kozak
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KONSULTACJE

Urządzenie HI TECH wybrany, spoza oferty.
czas trwania: szkolenie
całodniowe
cena szkolenia: 1 500zł

Warsztatowy dzień z wybranymi
urządzeniami.
czas trwania: szkolenie
całodniowe
cena szkolenia: 1 500zł

Dermatochirurgia co2 + plasma
(wyłącznie dla lekarzy) indywidualny program
szkoleniowy.
czas trwania: szkolenie
całodniowe
cena szkolenia: 1 500zł

Iwona Kozak
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Iwona Kozak

i

TRENER Z ZAKRESU KOSMETOLOGII
I APARATUR

Iwona Kozak
Doświadczony szkoleniowiec z zakresu wszystkich aparatur
stosowanych w kosmetologii i medycynie estetycznej. Osoba z
ogromną wiedzą, pasją i ambicjami. Każde szkolenie realizuje z
zaangażowaniem dbając o jego jakość i zadowolenie klienta. Odbyła
liczne szkolenia w Polsce i za granicą w Promoitalii, Genyal, Kes,
Adss, EndyMed. Praca sprawia jej dużą satysfakcję. Stale podnosi
swoje kwalifikacje i interesuje się nowościami w branży
kosmetycznej. Odpowiada za dobór kadry o odpowiednich
kompetencjach do zakresu merytorycznego szkolenia.

