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     Mezoterapia igłowa to popularny
zabieg poprawiający kondycje skóry.
Jej wyjątkowość tkwi w indywidualnie
dobranych koktajlach odżywczych,
które docierają w głąb skóry – czyli
tam, gdzie nie jest w stanie
przeniknąć żaden krem. 
     Obszary stosowania mezoterapii
igłowej: twarz, szyja, dekolt, dłonie,
pośladki, uda, brzuch,piersi oraz
owłosiona skóra głowy. 
     Zabieg mezoterapii pozwala na
osiągniecie różnych efektów w
zależności od zastosowanej
metody.

MEZOTERAPIA
IGŁOWA

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Karta klienta, formularz świadomej
zgody
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Rodzaje mezoterapii
Techniki wykonania mezoterapii
Wskazania i przeciwwskazania do
zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Łączenie mezoterapii z innymi
zabiegami kosmetycznymi
Propozycje serii zabiegów
kosmetycznych

Diagnoza cery klientki (modelka)
Przygotowanie skóry i technika
wykonania zabiegu
Pokaz zabiegu mezoterapii
Praktyczne wykonywanie zabiegu
mezoterapii igłowej na modelkach
Zakończenie zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

czas trwania: 3 dni

cena szkolenia: 4500 zł

PAKIET      WYBRANYCH      TECHNIK      –      4      METODY
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     Mezoterapia igłowa to popularny
zabieg poprawiający kondycje skóry.
Jej wyjątkowość tkwi w indywidualnie
dobranych koktajlach odżywczych,
które docierają w głąb skóry – czyli
tam, gdzie nie jest w stanie
przeniknąć żaden krem. 
     Obszary stosowania mezoterapii
igłowej: twarz, szyja, dekolt, dłonie,
pośladki, uda, brzuch,piersi oraz
owłosiona skóra głowy. 
     Zabieg mezoterapii pozwala na
osiągniecie różnych efektów w
zależności od zastosowanej
metody.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

MEZOTERAPIA
IGŁOWA TRADYCYJNA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 000zł

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Karta klienta, formularz świadomej
zgody
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Rodzaje mezoterapii
Technika wykonania mezoterapii
standardowej
Wskazania i przeciwwskazania do
zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Łączenie mezoterapii z innymi
zabiegami kosmetycznymi
Propozycje serii zabiegów
kosmetycznych

Diagnoza cery klientki (modelka)
Przygotowanie skóry i technika
wykonania zabiegu
Pokaz zabiegu mezoterapii
Praktyczne wykonywanie zabiegu
mezoterapii igłowej: nappage,
depozyty, nałożenie maski oraz kremu
na zakończenie zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA

NAPPAGE      DEPOZYTY
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     Rosyjska Technika Mezoterapii
Igłowej .
Tylko u nas.Utrzymujący się płaszcz
wodno-hialuronowy do 6 miesięcy.
Połączenie kwasu hialuronowego z
dedykowanym koktajlem. Podawany
ultrakrótką igiełką specjalną
techniką. Pęcherzyki utrzymują się
do 1 tygodnia.
Regeneracja, wygładzenie,
nawilżenie
Totalna rewolucja

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

 TECHNIKA ROSYJSKA,
GRUDKOWA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 000zł

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Karta klienta, formularz świadomej zgody
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Rodzaje mezoterapii
Technika wykonania mezoterapii techniką
Rosyjską
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Łączenie mezoterapii z innymi zabiegami
kosmetycznymi
Propozycje serii zabiegów
kosmetycznych

Diagnoza cery klientki (modelka)
Przygotowanie skóry i technika wykonania
zabiegu
Pokaz zabiegu mezoterapii
Praktyczne wykonywanie zabiegu
mezoterapii igłowej, nałożenie maski, oraz
kremu na zakończenie zabiegu
Praca ultra cienką igłą
Nauka tworzenia odpowiednich
pęcherzyków w odpowiedniej warstwie
skórnej

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA

MEZOTERAPIA     IGŁOWA
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Mezoterapia wolumetryczna,
najlepiej się sprawdza do
głębokich zmarszczek w okolicy
nosowo wargowej, zmarszczek
marionetki oraz zmarszczek
palacza.Poprawia owal twarzy,
poprzez uniesienie średniej i
dolnej partii twarzy

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

 VOLUMETRYCZNO-OBJĘTOŚCIOWA, 
 WSTECZNO-LINIOWA, KRZYŻOWA,

NAPPAGE, POINT BY POINT, STELAŻ Z HA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 000zł

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Karta klienta, formularz świadomej zgody
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Rodzaje mezoterapii
Techniki wykonania zabiegu: wsteczno-
liniowa, krzyżowa, nappage, point by point,
stelaż HA
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Łączenie mezoterapii z innymi zabiegami
kosmetycznymi
Propozycje serii zabiegów
kosmetycznych

Diagnoza cery klientki (modelka)
Przygotowanie skóry i technika wykonania
zabiegu
Pokaz zabiegu mezoterapii
Praktyczne wykonywanie zabiegu
mezoterapii igłowej dedykowanymi
technikami

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA

MEZOTERAPIA     IGŁOWA
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Mezoterapia express lifting, służy
do uzyskania szybkich efektów.
Może być wybrana jako zabieg
bankietowy (wykonana 10 dni
przed uroczystością lub w serii
zabiegowej co daje bardziej
długotrwałe efekty). Uzyskujemy
szybki liffting na całej twarzy,
poprawiamy kondycję oraz
napięcie skóry dzięki HA, który jest
jednym ze składników koktajlu.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

 EXPRESS LIFTING 
POINT BY POINT

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 000zł

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Karta klienta, formularz świadomej zgody
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Rodzaje mezoterapii
Technika POINT BY POINT
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Łączenie mezoterapii z innymi zabiegami
kosmetycznymi
Propozycje serii zabiegów
kosmetycznych

Diagnoza cery klientki (modelka)
Przygotowanie skóry i technika wykonania
zabiegu
Pokaz zabiegu mezoterapii
Praktyczne wykonywanie zabiegu
mezoterapii igłowej techniką point by point

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA

MEZOTERAPIA     IGŁOWA
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     Mezoterapia igłowa twarzy to
jeden z najlepszych naturalnych
zabiegów, który skutecznie
redukuje zmarszczki mimiczne i
chroni skórę przed negatywnym
działaniem czynników
środowiskowych. Dzięki
mezoterapii igłowej w głąb skóry
wprowadzamy drogocenne
substancje aktywne, które
błyskawicznie wpływają na
przebudowę naskórka i pobudzają
procesy produkcji kolagenu i
elastyny. Podobnych efektów nie
można uzyskać używając jedynie
kosmetyków

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

ANTYAGING LIKE FILLER
 I HA-TUNELOWA, 

WSTECZNO-LINIOWA, POINT BY POINT

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 500zł

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Karta klienta, formularz świadomej zgody
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Rodzaje mezoterapii
Technika tunelowa, wsteczno-liniowa, poin
by point
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Łączenie mezoterapii z innymi zabiegami
kosmetycznymi
Propozycje serii zabiegów
kosmetycznych

Diagnoza cery klientki (modelka)
Przygotowanie skóry i technika wykonania
zabiegu
Pokaz zabiegu mezoterapii
Praktyczne wykonywanie zabiegu
mezoterapii igłowej antyaging techniką
tunelową , wsteczno-linową, point by point 

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA

MEZOTERAPIA     IGŁOWA
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     Jedynym skutecznym sposobem
na widoczną poprawę kondycji
skóry jest odpowiednie
nawodnienie jej głębokich warstw.
Dostarczając skórze substancji,
które ją wzmocnią, odżywią
jesteśmy w stanie w stosunkowo
krótkim czasie polepszyć jej
kondycję i odmłodzić. Podczas
zabiegu możemy łączyć
nieusieciowany kwas hialuronowy
z koktajlem witaminowym, a dzięki
użyciu kaniuli do wprowadzenia
preparatu , minimalizujemy
możliwość wystąpienia siniaków.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

MEZOTERAPIA IGŁOWA 
KANIULĄ, KOKTAJLE

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 000zł

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Karta klienta, formularz świadomej zgody
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Rodzaje mezoterapii
Technika mezoterapii igłowej kaniulą
Zalety mezoterapii kaniulą
Rodzaje koktajli i ich działanie
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Łączenie mezoterapii z innymi zabiegami
kosmetycznymi
Propozycje serii zabiegów
kosmetycznych

Diagnoza cery klientki (modelka)
Przygotowanie skóry i technika wykonania
zabiegu
Pokaz zabiegu mezoterapii
Praktyczne wykonywanie zabiegu
mezoterapii igłowej kaniulą

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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 Mezoterapia nazywana również
botoks-lift. Zabieg ma na celu
rewitalizację oraz odbudowę
skóry, jak i delikatnie usunąć jej
defekty. Mezoterapia jak
mezobotox ma za zadanie
zmniejszyć drobne zmarszczki bez
paraliżu mięśni i poprawić ogólny
wygląd skóry, lekko unieść i
ukształtować brwi, zmiejszyć fałdy
między nosem a ustami i usunąć
wgłębienia w podbródku .

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

JAK MEZOBOTOX NA
HEKSAPEPTYDZIE

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 000zł

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Karta klienta, formularz świadomej
zgody
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Rodzaje mezoterapii
Technika mezoterapii igłowej
Zalety mezoterapii igłowej
Czym jest mezobotox, heksapeptydy
Wskazania i przeciwwskazania do
zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Łączenie mezoterapii z innymi
zabiegami kosmetycznymi
Propozycje serii zabiegów
kosmetycznych

Diagnoza cery klientki (modelka)
Przygotowanie skóry i technika
wykonania zabiegu
Pokaz zabiegu mezoterapii
Praktyczne wykonywanie zabiegu
mezoterapii igłowej - prawidłowe
wyznaczenie miejsc narażonych na
aktywność mimiczną 

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA

MEZOTERAPIA     IGŁOWA
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     Unikalność techniki hybrydowej
polega na połączeniu w jednym
zabiegu mezoterapii igłowej i
mikroigłowej, zapewniające
wielokierunkową biostymulację
tkankową. Wprowadzane tą
metodą starannie
wyselekcjonowane składniki, takie
jak nieusieciowany kwas
hialuronowy z kompleksem
peptydów nowej generacji,
zapewnia niespotykaną dotąd
skuteczność.Znajdujące się w
koktajlu substancje aktywne
tworzą wewnątrz skóry
trójwymiarową matrycę
molekularną, która uwalniając
związki biologicznie czynne
długotrwale pobudza skórę. W
efekcie inicjowany jest proces
restrukturyzacji włókien
podporowych, dzięki któremu cera
odzyskuje młodzieńczą gęstość,
jędrność i elastyczność.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

MEZOTERAPIA IGŁOWA
HYBRYDOWA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 000zł

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Karta klienta, formularz świadomej zgody
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Rodzaje mezoterapii
Technika mezoterapii igłowej hybrydowej
Zalety mezoterapii igłowej hybrydowej
Specyfika mezoterapii igłowej hybrydowej
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Łączenie mezoterapii z innymi zabiegami
kosmetycznymi
Propozycje serii zabiegów
kosmetycznych

Diagnoza cery klientki (modelka)
Przygotowanie skóry i technika wykonania
zabiegu
Pokaz zabiegu mezoterapii
Praktyczne wykonywanie zabiegu
mezoterapii igłowej hybrydowej, nałożenie
maski oraz kremu na zakończenie zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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     PERFECT GLOW THERAPY to
zabieg mikronakłuwania, który 
 gwarantuje długotrwały naturalny
efekt:
- rozświetlenia skóry
- ujednolicenia koloru skóry
- pobudzenia naturalnych procesów
regeneracji.
     Jedną z ważniejszych informacji
jest to, że produkty użyte podczas
zabiegu nie zawierają
DWUTLENKU TYTANU, który ma
działanie rakotwórcze i który 
 znajduje się w składzie produktów
innych firm do zabiegów MEZO BB
GLOW.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

PERFECT GLOW 
THERAPY MESOTHERAPY

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 999zł

Urzadzenia do mikronakłuwania (wady i
zalety)
Typy kardridży i ich przeznaczenie
Mikronakłuwanie – cele i efekty
Substancje aktywne wykorzystywane w
trakcie zabiegu
Omówienie etapów zabiegu
Przeciwwskazania i wskazania do
zabiegu
Powikłania i działania niepożądane
Zabiegi łączone

Praktyczne wykonanie zabiegu

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(6 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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     Jednym ze skutecznych sposobów
naturalnej stymulacji skóry jest zabieg
mezoterapii mikroigłowej twarzy.
Podczas zabiegu skóra stymulowana
jest do samodzielnej regeneracji oraz
produkcji kolagenu i elastyny. 
     Zabieg mezoterapii mikroigłowej
twarzy jest skuteczną alternatywą
do bardziej ingerencyjnych metod
odmładzania skóry.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA
DERMAPEN, MEZOROLLER

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 600zł

Podstawy higieny przy wykonywaniu
zabiegu mezoterapii mikroigłowej.
Omówienie preparatów do
przeprowadzenia zabiegów
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegu
Przygotowanie skóry do zabiegów
Częstotliwość wykonywania zabiegów na
twarz
Wpływ zabiegów na skórę
Zasady dezynfekcji stanowiska pracy
Omówienie aparatury do zabiegu
Omówienie zabiegów pielęgnacyjnych
Przeciwskazania i wskazania do zabiegu
mezoterapii mikroigłowej
Częstotliwość wykonywania zabiegów
Procesy zachodzące w skórze pod
wpływem mikroperforacji

Manualne wykonanie zabiegu
mezoterapii mikroigłowej na
modelkach

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(6 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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      Mezoterapia igłowa okolicy oczu to
jedna z najskuteczniejszych metod w
walce z objawami starzenia się tej
newralgicznej części twarzy.
Mezoterapia igłowa okolicy oczu jest
nieinwazyjną metodą stosowaną do
odmłodzenia, rewitalizacji i głębokiej
regeneracji skóry, a także w terapiach
profilaktycznych w celu opóźnienia
procesu starzenia się skóry. 
     Mezoterapia igłowa okolicy oczu
to technika niewielkich mikronakłuć,
która wykorzystuje powstały uraz
jako naturalną odpowiedź skóry do
stymulacji komórek naskórka i skóry
właściwej.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

MEZOTERAPIA IGŁOWA OKA
DOLNA I GÓRNA POWIEKA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 500zł

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Karta klienta, formularz świadomej zgody
Rodzaje mezoterapii
Metody podawania koktajli do mezoterapii
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Łączenie mezoterapii z innymi zabiegami
kosmetycznymi
Propozycje serii zabiegów
kosmetycznych

Diagnoza stanu okolicy oka (modelka)
Przygotowanie okolicy oczu i technika
wykonania zabiegu
Pokaz zabiegu mezoterapii oka (górna,
dolna powieka)
Praktyczne wykonywanie zabiegu
mezoterapii igłowej oka

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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      Mezoterapia igłowa okolicy oczu to
jedna z najskuteczniejszych metod w
walce z objawami starzenia się tej
newralgicznej części twarzy.
Mezoterapia igłowa okolicy oczu jest
nieinwazyjną metodą stosowaną do
odmłodzenia, rewitalizacji i głębokiej
regeneracji skóry, a także w terapiach
profilaktycznych w celu opóźnienia
procesu starzenia się skóry. 
     Iniekcje okolicy oczu to techniki
 nakłuć, która wykorzystuje
powstały uraz jako naturalną
odpowiedź do stymulacji komórek
naskórka i skóry właściwej
równocześnie regenerując tkankę
odpowiednio dobranym preparatem 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

INIEKCJE ESTETYCZNE OKOLIC OKA
DOLNA I GÓRNA POWIEKA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 500zł

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Karta klienta, formularz świadomej zgody
Rodzaje iniekcji dolnej i gornej powieki
Metody podawania preparatów
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Łączenie mezoterapii z innymi zabiegami
kosmetycznymi
Propozycje serii zabiegów oraz
komponowania zabiegów w tej trudnej
okolicy

Diagnoza stanu okolicy oka (modelka)
Przygotowanie okolicy oczu i technika
wykonania zabiegu
Pokaz zabiegu mezoterapii oka (górna,
dolna powieka)
Praktyczne wykonywanie zabiegu
mezoterapii igłowej oka

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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      Mezoterapia igłowa okolicy oczu to
jedna z najskuteczniejszych metod w
walce z objawami starzenia się tej
newralgicznej części twarzy.
Mezoterapia igłowa okolicy oczu jest
nieinwazyjną metodą stosowaną do
odmłodzenia, rewitalizacji i głębokiej
regeneracji skóry, a także w terapiach
profilaktycznych w celu opóźnienia
procesu starzenia się skóry. 
     Iniekcje okolicy oczu to techniki
 nakłuć, która wykorzystuje
powstały uraz jako naturalną
odpowiedź do stymulacji komórek
naskórka i skóry właściwej
równocześnie regenerując tkankę
odpowiednio dobranym preparatem 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

INIEKCJE ESTETYCZNE OKOLIC OKA
DOLNA I GÓRNA POWIEKA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 500zł

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Karta klienta, formularz świadomej zgody
Rodzaje iniekcji dolnej i gornej powieki
Metody podawania preparatów
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Łączenie mezoterapii z innymi zabiegami
kosmetycznymi
Propozycje serii zabiegów oraz
komponowania zabiegów w tej trudnej
okolicy

Diagnoza stanu okolicy oka (modelka)
Przygotowanie okolicy oczu i technika
wykonania zabiegu
Pokaz zabiegu mezoterapii oka (górna,
dolna powieka)
Praktyczne wykonywanie zabiegu
mezoterapii igłowej oka

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

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

      Kurs skierowany do: lekarzy,
kosmetologów, kosmetyczek,
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

 PLASMA 
BLEFAROPLASTYKA OKA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 000zł

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, dolna powieka,

Zalecenia pozabiegowe
Techniki wykonania zabiegów
Kwalifikacja do zabiegu (omówienie
formularza zgody)

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

część teoretyczna
 (2 godziny)

       lifting twarzy)

część praktyczna 
(6 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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     Iniekcje gazem CO2 stanowią
nowoczesną metodę odmładzania
skóry bez konieczności długiej
rekonwalescencji, charakterystycznej
dla zabiegów chirurgicznych. 
Przy jego pomocy możliwe jest
napięcie skóry, zmniejszenie
 zmarszczek pod oczami,likwidacja
przebarwień , a także poprawa
kolorytu skóry, niwelacja opuchlizn.
 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
kosmetologów, kosmetyczek,
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

 KARBOKSYTERAPIA
MEZOTERAPIA OKA GAZEM

C02

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 500zł

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Protokół zabiegowy – karboksyterapia
Omówienie pracy i mechanizmu działania
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Częstotliwość wykonywania zabiegów 
Działania niepożądane i powikłania po
zabiegu
Technika przeprowadzania zabiegów
Pielęgnacja pozabiegowa

Przygotowanie stanowiska pracy
Przygotowanie skóry do wykonania
zabiegu
Technika i prawidłowy dobór do
problemu klienta
Samodzielne wykonanie zabiegu
(usuwanie zmarszczek, zwiotczenia
skóry, cieni pod oczami, opuchlizn)

część teoretyczna
 (1- 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
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     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, a także wygładzenie
bruzd.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
kosmetologów, kosmetyczek,
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

  LASER CO2 
LIFTING OKA 

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 000zł

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Protokół zabiegowy
Lifting laserowy (usuwanie zmarszczek,
zwiotczenia skóry, plam starczych)
Omówienie pracy i mechanizmu działania
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Częstotliwość wykonywania zabiegów 
Działania niepożądane i powikłania po
zabiegu
Technika przeprowadzania zabiegów
Pielęgnacja pozabiegowa

Przygotowanie stanowiska pracy
Przygotowanie skóry do wykonania zabiegu
Technika i prawidłowy dobór do problemu
klienta
Dobór odpowiednich parametrów 
Samodzielne wykonanie zabiegu 

część teoretyczna
 (1- 2 godziny)

część praktyczna 
(4 - 5 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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OFERTA Z ZAKRESU
TRYCHOLOGII

 
TRYCHOLOGIA                                           

 MEZOTERAPIA TRYCHOLOGICZNA

 INIEKCJA PEPTYDOWA DR CYJ

 MEZOTERAPIA STYMULATORAMI AUTOLOGICZNYMI PRP, IPRF, HCGF

 MEZOTERAPIA DWUTLENKIEM WĘGLA 

 INIEKCJE TRYCHOLOGICZNE: CO2, PRP, DR CYJ, KOKTAJLE

1.
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5.
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   Mezoterapia polega na
wprowadzeniu specjalnie
przygotowanych koktajli
odżywczych do głębokich warstw
skóry głowy za pomocą licznych
nakłuć igłą. Koktajle są bogate w
substancje aktywne, takie jak m.in.:
minoksydyl, biotyna, witaminy
grupy B, kwas hialuronowy oraz
kortykosteroidy.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

MEZOTERAPIA
TRYCHOLOGICZNA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 200zł

Omówienie technik wprowadzania
preparatu
Omówienie ampułek do zabiegu
Wskazania i przeciwwskazania do
zabiegu
Zalecenia po zabiegu
Przygotowanie stanowiska pracy
Zasady aseptyki i higieny
Wywiad z pacjentem
Zapoznanie z techniką pracy

Prezentacja zabiegu na modelce przez
wykwalifikowanego i doświadczonego
instruktora
Samodzielne wykonywanie zabiegów
mezoterapii igłowej skóry głowy na
modelkach pod nadzorem instruktora

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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     Peptydowa terapia włosów
DR.CYJ Hair Filler to innowacyjny
zabieg hamujący wypadanie
włosów i przyspieszający
ich odrost poprzez pobudzenie
krążenia i rewitalizację mieszków
włosowych. Przeznaczona jest
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn,
zarówno w przypadku łysienia
androgenowego, ale także
spowodowanego stresem, złą
dietą, częstym farbowaniem lub też
niewłaściwą pielęgnacją włosów i
skóry głowy.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

INIEKCJA PEPTYDOWA
DR.CYJ

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 500zł

Omówienie technik wprowadzania
preparatu
Omówienie ampułek do zabiegu
Wskazania i przeciwwskazania
do zabiegu
Zalecenia po zabiegu
Przygotowanie stanowiska pracy
Zasady aseptyki i higieny
Wywiad z pacjentem
Zapoznanie z techniką pracy

Prezentacja zabiegu na modelce
przez wykwalifikowanego
i doświadczonego instruktora
Samodzielne wykonywanie zabiegów
iniekcji skóry głowy na modelkach
pod nadzorem instruktora

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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     PRP jest przeznaczona dla
pacjentów, których skóra wymaga
biostymulacji i odbudowy, a boją
się użycia nieznanym im substancji
lub prowadzą tryb życia EKO.
     IPRF to najnowszy ewolucyjny
zabieg z fibryny bogatopłytkowej
iniekcyjnej. Efektami zabiegu  w
estetyce są wygładzenie
zmarszczek, poprawa napięcia,
poprawa gęstości skóry,
regeneracja naskórka oraz skóry
właściwej oraz zminimalizowanie
procesu łysienia typu męskiego.
     HCGF dedykowane jest dla
wszystkich poszukujących
naturalnych możliwości regeneracji
skóry, dzięki wznowieniu
autologicznych procesów
naprawczych. 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

MEZOTERAPIA
STYMULATORAMI
AUTOLOGICZNYMI

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 000zł

Omówienie technik wprowadzania
preparatu
Omówienie ampułek do zabiegu
Wskazania i przeciwwskazania
do zabiegu
Zalecenia po zabiegu
Przygotowanie stanowiska pracy
Zasady aseptyki i higieny
Wywiad z pacjentem
Zapoznanie z techniką pracy

Prezentacja zabiegu na modelce
przez wykwalifikowanego
i doświadczonego instruktora
Samodzielne wykonywanie zabiegów
iniekcji skóry głowy na modelkach
pod nadzorem instruktora w zależności
od zastosowanego zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
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     Mezoterapia dwutlenkiem węgla 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 - karboksyterapii

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

MEZOTERAPIA
DWUTLENKIEM WĘGLA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 800zł

Omówienie technik wprowadzania
preparatu
Omówienie działania CO2 w terapii
Wskazania i przeciwwskazania
do zabiegu
Zalecenia po zabiegu
Przygotowanie stanowiska pracy
Zasady aseptyki i higieny
Wywiad z pacjentem
Zapoznanie z techniką pracy

Prezentacja zabiegu na modelce
przez wykwalifikowanego
i doświadczonego instruktora
Samodzielne wykonywanie zabiegów
iniekcji skóry głowy na modelkach
pod nadzorem instruktora

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
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     Mezoterapia polega na 
wprowadzeniu specjalnie
przygotowanych koktajli odżywczych
do głębokich warstw skóry głowy
za pomocą licznych nakłuć igłą.
Koktajle są bogate w substancje
aktywne, takie jak m.in.: minoksydyl,
biotyna, witaminy grupy B, kwas
hialuronowy oraz kortykosteroidy.
      W przypadku włosów mezoterapia
jest stosowana w profilaktyce
łysienia, przywrócenia prawidłowego
mikrokrążenia skóry głowy raz
stymulacji wzrostu włosów. Zabieg
znajduje szczególne zastosowanie
u osób dotkniętych łysieniem
androgenowym i plackowatym. 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

INIEKCJE
TRYCHOLOGICZNE

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 500zł

Omówienie technik wprowadzania
preparatu
Omówienie preparatów do zabiegu
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zalecenia po zabiegu
Metody wykorzystania i zastosowanie
wywirowanych składników krwi
Na czym polega unikalność terapii z własnej
krwi
Sposoby regeneracji wykorzystujące
czynniki wzrostu uwalniane z płytek krwi
Przygotowanie stanowiska pracy
Zasady aseptyki i higieny
Wywiad z pacjentem
Zapoznanie z techniką pracy

Prezentacja zabiegu na modelce
przez wykwalifikowanego i doświadczonego
instruktora
Samodzielne wykonywanie zabiegów
mezoterapii igłowej skóry głowy
na modelkach pod nadzorem instruktora

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
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OFERTA Z ZAKRESU
LIPOLIZY

 
LIPOLIZA INIEKCYJNA                                                

 MEZOTERAPIA LIPOLITYCZNA

 INTRALIPOLIZA, AQUALIX, DEZOKSYCHOLAN SODU

 LIPOLIZA RZEŹBIENIE TWARZY

 LIPOLIZA KANIULĄ

 USUWANIE PODBRÓDKA: HIFU, KARBOKSYTERAPIA, LIPOLIZA,

MEZOTERAPIA SZYI
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     Lipoliza iniekcyjna to
nieoperacyjna usuwania
miejscowych otłuszczeń ciała.
Preparat zostaje wstrzyknięty
bezpośrednio w okolice z
nadmiarem tkanki tłuszczowej.
Lipoliza iniekcyjna pozwala na
rozpuszczenie błony komórek
tłuszczowych. Zabieg jest mało
inwazyjny, w pełni kontrolowany i
bezpieczny.
     W trakcie trwania zajęć
kursant/tka samodzielnie wykonuje
kilkanaście zabiegów na różnych
obszarach ciała.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

MEZOTERAPIA
LIPOLITYCZNA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 000zł

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

Przygotowanie skóry i technika
wykonania zabiegu
Nauka i wykonanie zabiegu lipolizy na
wybranym obszarze
Zabiegi lipolityczne na ciało
Ostrzykiwanie rozstępów i cellulitu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
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     Intralipoliza to nieoperacyjna
metoda usuwania miejscowych
otłuszczeń ciała. Preparat zostaje
wstrzyknięty bezpośrednio w
okolice z nadmiarem tkanki
tłuszczowej. Intralipoliza dzięki
zastosowaniu odpowiedniego
preparatu polega na obkurczeniu
komórek tłuszczowych. Zabieg jest
mało inwazyjny, w pełni
kontrolowany i bezpieczny.
     W trakcie trwania zajęć
kursant/tka samodzielnie wykonuje
kilkanaście zabiegów na różnych
obszarach ciała.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

INTRALIPOLIZA 
AQUALIX

DEZOKSYCHOLAN SODU

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 000zł

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

Przygotowanie skóry i technika
wykonania zabiegu
Nauka i wykonanie zabiegu intralipolizy
na wybrane partie ciała
Zabiegi intralipolizy na modelkach

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
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     Lipoliza jest bezpieczną
alternatywą dla chirurgicznej
liposukcji, a jej właściwe wykonanie
skutkuje nie tylko wysmukleniem
leczonego obszaru, ale też
wzrostem jędrności skóry.
Podczas lipolizy wprowadzany
jest preparat, który uszkadza
tkankę tłuszczową.

      Kurs skierowany jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek i techników usług
kosmetycznych, osób
posiadających wymagane
wykształcenie około medyczne i
znających podstawy wypełnienia
kwasem hialuronowym.

DLA KOGO? 

LIPOLIZA 
RZEŹBIENIE TWARZY

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 200zł

Anatomia twarzy – tkanka tłuszczowa,
miejsce gromadzenia na twarzy
Omówienie preparatów do zabiegu lipolizy:
czynnik aktywny, rodzaje
Omówienie obszarów iniekcji i możliwości
wykonania zabieg lipolizy
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Techniki iniekcji : podanie preparatu igłą i
kaniulą – różnice, prawidłowy dobór 
głębokość i częstotliwość iniekcji do
założonego celu zabiegowego
Możliwe powikłania - zapobieganie i
postępowanie
Omówienie dokumentacji: wywiad,
formularz zgody, dokumentacja
zdjęciowa

Pokaz zabiegu przesz szkoleniowca
Wykonanie zabiegów przez kursanta/tkę
pod okiem szkoleniowca: przygotowanie
klienta do zabiegu, wykonanie zabiegu
Omawiane obszary: podbródek, policzki,
owal twarzy, chomiki

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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     Lipoliza iniekcyjna to
nieoperacyjna usuwania
miejscowych otłuszczeń ciała.
Preparat zostaje wstrzyknięty
bezpośrednio w okolice z
nadmiarem tkanki tłuszczowej.
Lipoliza iniekcyjna pozwala na
rozpuszczenie błony komórek
tłuszczowych. Zabieg jest mało
inwazyjny, w pełni kontrolowany i
bezpieczny.
     W trakcie trwania zajęć
kursantka samodzielnie wykonuje
kilkanaście zabiegów na różnych
obszarach ciała.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

LIPOLIZA 
KANIULĄ

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 500zł

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

Przygotowanie skóry i technika
wykonania zabiegu
Nauka i wykonanie zabiegu lipolizy za
pomocą kaniuli na wybranym obszarze
Zabiegi lipolityczne na ciało
Ostrzykiwanie cellulitu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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    HIFU - Zabieg wykorzystujący
intensywne działanie zogniskowanych
fal ultradźwiękowych. Jest to metoda
będąca nieinwazyjnym liftingiem
twarzy, szyi, dekoltu.
     Karboksyterapia to terapeutyczne
zastosowanie dwutlenku węgla (CO2),
mające na celu regeneracji skóry.
Terapia polega na śródskórnym lub
podskórnym precyzyjnym
wstrzykiwaniu kontrolowanych
dawek medycznego CO2, przy użyciu
specjalistycznego sprzętu.
     Lipoliza jest bezpieczną
alternatywą dla chirurgicznej
liposukcji, a jej właściwe wykonanie
skutkuje nie tylko wysmukleniem
leczonego obszaru, ale też wzrostem
jędrności skóry.
     Mezoterapia szyi a to popularny
zabieg poprawiający kondycje skóry.
Jej wyjątkowość tkwi w indywidualnie
dobranych koktajlach odżywczych,
które docierają w głąb skóry.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

USUWANIE 
PODBRÓDKA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 900zł

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Podstawy prawne wykonania zabiegu
Karta klienta, formularz świadomej
zgody
Specyfika i zalety HIFU, karboksyterapii,
lipolizy i mezoterapii szyi
Rodzaje preparatów do lipolizy
Wskazania i przeciwwskazania do
zabiegu
Zalecenia przed i po zabiegu
Techniki aplikacji
Łączenie HIFU, karboksyterapii, lipolizyi
mezoterapii szyi  z innymi zabiegami
kosmetycznymi
Propozycje serii zabiegów
kosmetycznych

Przygotowanie skóry i technika
wykonania zabiegu
Nauka i wykonanie zabiegu H za
pomocą kaniuli na wybranym obszarze
Zabiegi HIFU, karboksytreapii, lipolizy i
mezoterapii szyi na okolice podbródka

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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OFERTA Z ZAKRESU
KWASÓW

 
KWASY MEDYCZNE                                               

 KWASY MEDYCZNE TCA

 FESTIWAL KWASÓW: GLIKOLOWY, SALICYLOWY, MIGDAŁOWY,

MLEKOWY

1.

2.

34

35
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     Kwasy medyczne pomagają
zwalczyć zmiany skórne, takie jak:
trądzik czy przebarwienia.
     Zabiegi te polegają na
intensywnym złuszczaniu naskórka
za pomocą silnie działających
kwasów.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

KWASY 
MEDYCZNE TCA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 800zł

Omówienie preparatów do
przeprowadzenia kuracji kwasami
medycznymi
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegu
Przygotowanie skóry do zabiegów z
kwasami medycznymi
Częstotliwość wykonywania zabiegów
kwasami medycznymi
Wpływ zabiegów na skórę
Pielęgnacja skóry po zabiegu z kwasami
medycznymi
Zasady dezynfekcji stanowiska pracy

Zajęcia praktyczne na modelu
Aplikacja kwasów na twarz, szyję,
rozstępy, blizny

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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     Kwasy medyczne skutecznie
cofają proces starzenia oraz
niwelują wszelkie defekty skórne. 
W rzeczywistości pomagają ją
oczyścić, uelastycznić i rozjaśnić,
mogą lekko spłycać niewielkie
zmarszczki oraz odświeżyć
wygląd twarzy. 
     Kwasy mają zdolność
rozluźniania spojeń
międzykomórkowych wierzchniej
warstwy naskórka. W praktyce
oznacza to, że zostaje
przyspieszony naturalny proces
usuwania z powierzchni skóry
komórek martwych,
zrogowaciałych oraz stymulacji
kolagenu

      Kurs skierowany do
kosmetyczek, kosmetologów,
osób znających podstawy z
kosmetologii.

DLA KOGO? 

FESTIWAL KWASÓW

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 500zł

Omówienie preparatów do
przeprowadzenia kuracji kwasami
(salicylowy, migdałowy, glikolowy,
mlekowy)
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegu
Przygotowanie skóry do zabiegów z
kwasami 
Częstotliwość wykonywania zabiegów
kwasami 
Wpływ zabiegów na skóry
Pielęgnacja skóry po zabiegu z
kwasami 
Zasady dezynfekcji stanowiska pracy

Zajęcia praktyczne na modelkach
Procedury, schematy zabiegowe 

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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OFERTA Z ZAKRESU
STYMULATORÓW

TKANKOWYCH
BIOSTYMULATORY POZIOM PODSTAWOWY NEUVIA HYDRODELUXE, NITHYA

,INIEKCJE STYMULUJĄCE ORAZ ODBUDOWUJĄCE STELAŻ SKÓRY, GĘSTOŚĆ,

JĘDRNOŚĆ.

BIOEREMODELING PUNKTY BAP - NUCLEOFILL, PROPHILLO, EJAL 40

BIOSTYMULATORY POZIOM ZAAWANSOWANY SUNEKOS 200, SUNEKOS 1200,

JALUPRO, JALUPRO HMW PRZYWRACANIE OBJĘTOŚCI TWARZY WG MAP

WYPEŁNIANIE ŚRODKOWEJ ORAZ DOLNEJ CZĘŚCI TWARZY.

BIOSTYMULATORY PRACA ZA POMOCĄ KANIULI REWELACYJNE TECHNIKI PRACY

KANIULĄ MAKSYMALIZUJĄ ODNOWĘ NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM - UŻYWANE

PREPARATY.

BIOSTYMULATORY PRACA NA CIELE ORAZ Z BLIZNAMI EKSKLUZYWNE TECHNIKI

PRACY Z CIAŁEM REDUKCJA ZWIOTCZEŃ, ROZSTĘPÓW I BLIZN.

AUTORSKIE TECHNIKI BIOLIFTINGU VOLUMETRYCZNEGO ZA POMOCĄ

BIOSTYMULATORÓW - NADBUDOWA UTRACONEJ OBJĘTOŚCI PROPHILLO,

NUCLEOFIL, EJAL 40 .

         STYMULATORY TKANKOWE SYNTETYCZNE                                 

       LIFTING BIOREWOLUMETRYCZNY ODBUDOWA UTRACONEGO OWALU  LIKWIDACJ

BRUZD, ZMARSZCZEK, CHOMIKÓW. 
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OFERTA Z ZAKRESU
STYMULATORÓW

TKANKOWYCH
STYMULATORY TKANKOWE SYNTETYCZNE

5 WYBRANYCH BIOSTYMULATORÓW                                     

PROHILO 

BURSZTYNOWA INIEKCJA ELECTRI

NEUVIA HYDRO DELUXE

NUCLEOFIL

NITHYA

LINERASE - ODNOWA KOLAGENOWA

SUNEKOS

EJAL 40

JALUPRO, JALUPRO HMW
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     Stymulatory tkankowe służą
do odbudowy struktury skóry,
poprzez stymulację kolagenu,
elastyny. Utrata jędrności twarzy
powoduje zaburzenie
jej naturalnego kształtu,
powstawanie tzw.chomiczków
czy siatki drobnych, pionowych
zmarszczek na policzkach.
Stymulatory tkankowe nie są
wypełniaczami, nie powiększają
objętości tkanek twarzy. Ich
celem jest przywrócenie 
utraconych przez lata
parametrów skóry. 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

BIOSTYMULATORY POZIOM PODSTAWOWY : NEUVIA
HYDRODELUXE, NITHYA ,INIEKCJE STYMULUJĄCE ORAZ
ODBUDOWUJĄCE STELAŻ SKÓRY, GĘSTOŚĆ, JĘDRNOŚĆ.

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 200zł

Uregulowania prawne dot. wykonywania
zabiegu
Substancje aktywne w biostymulatorach
tkankowych
Uwarunkowania anatomiczne ubytków
tkankowych oraz wskazania do
zastosowania stymulatorów w ich likwidacji
Rodzaje mezoterapii stymulatorami 
Zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
Łączenie biostymulatorach syntetycznych z
innymi zabiegami kosmetycznymi
Warunki higieniczno-sanitarne
Zabiegi: wskazania oraz przeciwwskazania
Poszczególne procedury zabiegowe
TechnikI znieczuleniowe
Ewentualne powikłania
Karty zabiegowe

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach;
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu
Zajęcia praktyczne na modelkach - 4-6
modelek dla każdej z kursantek

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA

37

       NEUVIA HYDRO DELUXE     NITHYA     LINERASE-ODNOWA KOLAGENOWA           

Iwona Kozak



     Stymulatory tkankowe służą
do odbudowy struktury skóry,
poprzez stymulację kolagenu,
elastyny. Utrata jędrności twarzy
powoduje zaburzenie
jej naturalnego kształtu,
powstawanie tzw.chomiczków
czy siatki drobnych, pionowych
zmarszczek na policzkach.
Stymulatory tkankowe nie są
wypełniaczami, nie powiększają
objętości tkanek twarzy. Ich
celem jest przywrócenie 
utraconych przez lata
parametrów skóry. 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

BIOREMODELING PUNKTY BAP - 
NUCLEOFILL, PROPHILLO, EJAL 40
LIFTING BIOREWOLUMETRYCZNY

ODBUDOWA UTRACONEGO OWALU
LIKWIDACJA BRUZD, ZMARSZCZEK, CHOMIKÓW

 

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 200zł

Uregulowania prawne dot. wykonywania
zabiegu
Substancje aktywne w biostymulatorach
tkankowych
Uwarunkowania anatomiczne ubytków
tkankowych oraz wskazania do
zastosowania stymulatorów w ich likwidacji
Rodzaje mezoterapii stymulatorami
Zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
Łączenie biostymulatorach syntetycznych z
innymi zabiegami kosmetycznymi
Warunki higieniczno-sanitarne
Zabiegi: wskazania oraz przeciwwskazania
Poszczególne procedury zabiegowe
TechnikI znieczuleniowe
Ewentualne powikłania
Karty zabiegowe

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach;
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu
Zajęcia praktyczne na modelkach- od 4-6
modelek dla każdej kursantki.

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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     Stymulatory tkankowe służą
do odbudowy struktury skóry,
poprzez stymulację kolagenu,
elastyny. Utrata jędrności twarzy
powoduje zaburzenie
jej naturalnego kształtu,
powstawanie tzw.chomiczków
czy siatki drobnych, pionowych
zmarszczek na policzkach.
Stymulatory tkankowe nie są
wypełniaczami, nie powiększają
objętości tkanek twarzy. Ich
celem jest przywrócenie 
utraconych przez lata
parametrów skóry. 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

BIOSTYMULATORY POZIOM ZAAWANSOWANY
SUNEKOS 200, SUNEKOS 1200, 

JALUPRO, JALUPRO HMW
PRZYWRACANIE OBJĘTOŚCI TWARZY WG MAP

WYPEŁNIANIE ŚRODKOWEGO ORAZ DOLNEGO PIĘTRA  TWARZY 
 
 

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 200zł

Uregulowania prawne dot. wykonywania
zabiegu
Substancje aktywne w biostymulatorach
tkankowych
Uwarunkowania anatomiczne ubytków
tkankowych oraz wskazania do
zastosowania stymulatorów w ich likwidacji
Rodzaje mezoterapii stymulatorami
Zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
Łączenie biostymulatorach syntetycznych z
innymi zabiegami kosmetycznymi
Warunki higieniczno-sanitarne
Zabiegi: wskazania oraz przeciwwskazania
Poszczególne procedury zabiegowe
TechnikI znieczuleniowe
Ewentualne powikłania
Karty zabiegowe

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach;
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu
Zajęcia praktyczne na modelkach- od 4-6
modelek dla każdej kursantki.

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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     Stymulatory tkankowe służą
do odbudowy struktury skóry,
poprzez stymulację kolagenu,
elastyny. Utrata jędrności twarzy
powoduje zaburzenie
jej naturalnego kształtu,
powstawanie tzw.chomiczków
czy siatki drobnych, pionowych
zmarszczek na policzkach.
Stymulatory tkankowe nie są
wypełniaczami, nie powiększają
objętości tkanek twarzy. Ich
celem jest przywrócenie 
utraconych przez lata
parametrów skóry. 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

BIOSTYMULATORY PRACA ZA POMOCĄ KANIULI
REWELACYJNE TECHNIKI PRACY 

KANIULĄ MAKSYMALIZUJĄ ODNOWĘ NA POZIOMIE
KOMÓRKOWYM - UŻYWANE PREPARATY 

 
 
 

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 200zł

Uregulowania prawne dot. wykonywania
zabiegu
Substancje aktywne w biostymulatorach
tkankowych
Uwarunkowania anatomiczne ubytków
tkankowych oraz wskazania do
zastosowania stymulatorów w ich likwidacji
Rodzaje mezoterapii stymulatorami
kaniulami
Zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
Łączenie biostymulatorach syntetycznych z
innymi zabiegami kosmetycznymi
Warunki higieniczno-sanitarne
Zabiegi: wskazania oraz przeciwwskazania
Poszczególne procedury zabiegowe
TechnikI znieczuleniowe
Ewentualne powikłania
Karty zabiegowe

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach;
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu
Zajęcia praktyczne na modelkach- od 4-6
modelek dla każdej kursantki.

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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     Stymulatory tkankowe służą
do odbudowy struktury skóry,
poprzez stymulację kolagenu,
elastyny. Utrata jędrności twarzy
powoduje zaburzenie
jej naturalnego kształtu,
powstawanie tzw.chomiczków
czy siatki drobnych, pionowych
zmarszczek na policzkach.
Stymulatory tkankowe nie są
wypełniaczami, nie powiększają
objętości tkanek twarzy. Ich
celem jest przywrócenie 
utraconych przez lata
parametrów skóry. 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

BIOSTYMULATORY PRACA NA CIELE 
ORAZ Z BLIZNAMI

EKSKLUZYWNE TECHNIKI PRACY Z CIAŁEM
REDUKCJA ZWIOTCZEŃ, ROZSTĘPÓW I BLIZN

 
 
 
 

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 200zł

Uregulowania prawne dot. wykonywania
zabiegu
Substancje aktywne w biostymulatorach
tkankowych
Uwarunkowania anatomiczne ubytków
tkankowych oraz wskazania do
zastosowania stymulatorów w ich likwidacji
Rodzaje mezoterapii stymulatorami
kaniulami
Zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
Łączenie biostymulatorach syntetycznych z
innymi zabiegami kosmetycznymi
Warunki higieniczno-sanitarne
Zabiegi: wskazania oraz przeciwwskazania
Poszczególne procedury zabiegowe
TechnikI znieczuleniowe
Ewentualne powikłania
Karty zabiegowe

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach;
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu
Zajęcia praktyczne na modelkach- od 4-6
modelek dla każdej kursantki.

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
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NITHYA  PROFHILLO          
 



     Stymulatory tkankowe służą
do odbudowy struktury skóry,
poprzez stymulację kolagenu,
elastyny. Utrata jędrności twarzy
powoduje zaburzenie
jej naturalnego kształtu,
powstawanie tzw.chomiczków
czy siatki drobnych, pionowych
zmarszczek na policzkach.
Stymulatory tkankowe nie są
wypełniaczami, nie powiększają
objętości tkanek twarzy. Ich
celem jest przywrócenie 
utraconych przez lata
parametrów skóry. 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

AUTORSKIE TECHNIKI 
BIOLIFTINGU VOLUMETRYCZNEGO ZA POMOCĄ

BIOSTYMULATORÓW - 
NADBUDOWA UTRACONEJ OBJĘTOŚCI

PROPHILLO, NUCLEOFIL, EJAL 40 
 
 
 
 
 

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 200zł

Uregulowania prawne dot. wykonywania
zabiegu
Substancje aktywne w biostymulatorach
tkankowych
Uwarunkowania anatomiczne ubytków
tkankowych oraz wskazania do
zastosowania stymulatorów w ich likwidacji
Rodzaje mezoterapii stymulatorami
kaniulami
Zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
Łączenie biostymulatorach syntetycznych z
innymi zabiegami kosmetycznymi
Warunki higieniczno-sanitarne
Zabiegi: wskazania oraz przeciwwskazania
Poszczególne procedury zabiegowe
TechnikI znieczuleniowe
Ewentualne powikłania
Karty zabiegowe

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach;
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu
Zajęcia praktyczne na modelkach- od 4-6
modelek dla każdej kursantki.

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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Iwona Kozak

NUCLEOFIL        PROFHILLO       EJAL 40        
 



czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 200zł

37
Iwona Kozak

     Stymulatory tkankowe służą
do odbudowy struktury skóry,
poprzez stymulację kolagenu,
elastyny. Utrata jędrności twarzy
powoduje zaburzenie
jej naturalnego kształtu,
powstawanie tzw.chomiczków
czy siatki drobnych, pionowych
zmarszczek na policzkach.
Stymulatory tkankowe nie są
wypełniaczami, nie powiększają
objętości tkanek twarzy. Ich
celem jest przywrócenie 
utraconych przez lata
parametrów skóry. 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

STYMULATORY TKANKOWE -
SYNTETYCZNE

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 500zł

Uregulowania prawne dot. wykonywania
zabiegu
Substancje aktywne w biostymulatorach
tkankowych
Uwarunkowania anatomiczne ubytków
tkankowych oraz wskazania do
zastosowania stymulatorów w ich likwidacji
Rodzaje mezoterapii kolagenowej
Zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
Łączenie biostymulatorach syntetycznych z
innymi zabiegami kosmetycznymi
Warunki higieniczno-sanitarne
Zabiegi: wskazania oraz przeciwwskazania
Poszczególne procedury zabiegowe
TechnikI znieczuleniowe
Ewentualne powikłania
Karty zabiegowe

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach;
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu
Zajęcia praktyczne na modelkach

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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PROFHILO          NEUVIA HYDRO DELUXE          NUCLEOFILL          NITHYA     
LINERASE-ODNOWA KOLAGENOWA            SUNEKOS

Iwona Kozak



     Absolutna nowość w świecie
medycyny estetycznej. To
ultranowoczesny zabieg do
odmładzania skóry. Wykorzystywany
do niego preparat jest opatentowaną
przez Instytut Farmaceutyczny IBSA
powoli i długotrwale uwalniającą
się z miejsca wstrzyknięcia molekułą
młodości, działającą jak miliony
sprężynek, które przywracają
skórze utracone przez lata parametry.
W przeciwieństwie do wypełniaczy
wolumetrycznych zabieg PROFHILO®
nie zmienia rysów i nie powiększa
objętości tkanek twarzy, a co
najważniejsze natychmiast nadaje
skórze sprężystość, wygładza i
liftinguje skórę, wysmuklając
rysy.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

PROFHILO

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 500zł

Neutralizowanie chomików
Przywracanie utraconego konturu
twarzy
Przywracanie utraconego profilu
Neutralizacja zwiotczenia skóry,
Wygładzanie zmarszczek,
Wysmuklanie rysów twarzy,
Nadawanie biorewolumetrii,
Nadawanie sprężystości,
Napinanie skóry – strefa policzkowa,
podpoliczkowa, linia żuchwy
„chomiki”

Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu
Zajęcia praktyczne na modelkach
Wyznaczanie punktów podań z
uwzględnieniem budowy anatomicznej
twarzy
Mapa BAP
Technika iniekcji dla Profhilo

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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STYLUMATORY TKANKOWE - SYNTETYCZNE 
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 Electri to preparat medyczny
łączący fizjologiczne stężenie kwasu
hialuronowego i bursztynianianu
sodu. Zapewnia szybką poprawę
jakości skóry już po jednym zabiegu.
Skóra staje się rozjaśniona, napięta,
nawilżona, miękka. Następuje
bardzo znaczące spłycenie
zmarszczek w obszarze poddanym
zabiegowi. Ponadto Electri redukuje
cienie pod oczami i przebarwienia,
odżywia skórę, niweluje płytkie
zmarszczki i rozświetla cerę.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

BURSZTYNOWA
INIEKCJA ELECTRI

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 500zł

Neutralizowanie chomików
Przywracanie utraconego konturu
twarzy
Przywracanie utraconego profilu
Neutralizacja zwiotczenia skóry,
Wygładzanie zmarszczek,
Wysmuklanie rysów twarzy,
Nadawanie biorewolumetrii,
Nadawanie sprężystości,
Napinanie skóry – strefa policzkowa,
podpoliczkowa, linia żuchwy
„chomiki”

Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu
Zajęcia praktyczne na modelkach

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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STYLUMATORY TKANKOWE - SYNTETYCZNE 

Iwona Kozak



     Neauvia Hydro Deluxe to
innowacyjny produkt stosowany do
biorewitalizacji skóry twarzy i ciała. 
Luksusowa terapia nawilżająca Hydro
Deluxe gwarantuje natychmiastowy
efekt nawilżenia, odbudowy kolagenu i
elastyny oraz ujędrnienia skóry.
Neauvia Hydro Deluxe zawdzięcza
swoją skuteczność  najwyższej
na rynku zawartości wyjątkowo
czystego kwasu hialuronowego - 18
mg/ml pozyskiwanego z Bacillus
subtilis. Naturalne pochodzenie
preparatu gwarantuje pełne
bezpieczeństwo zabiegu. Natomiast
zastosowanie tak  wysokiego
stężenia  pozwala  na uzyskanie
rewelacyjnych efektów, widocznych
już po pierwszym zabiegu. 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

NEUVIA HYDRO DELUXE

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 500zł

Uregulowania prawne dot. wykonywania
zabiegu
Substancje aktywne w biostymulatorze
tkankowym
Uwarunkowania anatomiczne ubytków
tkankowych oraz wskazania do
zastosowania stymulatorów w ich likwidacji
Rodzaje iniekcji
Zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
Łączenie biostymulatora  z innymi
zabiegami 
Warunki higieniczno-sanitarne;
Zabiegi: wskazania oraz
przeciwwskazania
Przytoczenie technik zabiegowych –
poszczególne procedury zabiegowe
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Ewentualne powikłania
Karty zabiegowe

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach
Technika zabiegowa
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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     Nucleofill to preparat do
głębokiej odnowy i przebudowy
skóry. Jest to innowacyjny zabieg,
który działa na trzech
poziomach: liftingu,
antyoksydacji i nawilżenia.
Nucleofill jest to naukowo
potwierdzona metoda
biostymulacji skóry, która
zawiera polinukleotydy
pobudzające skórę do
ddbudowy. Potrójne działanie na
poziomie komórkowym daje
efekt wyraźnego i długotrwałego
odmłodzenia. 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

NUCLEOFILL

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 500zł

Uregulowania prawne dot. wykonywania
zabiegu
Substancje aktywne w biostymulatorze
tkankowym
Uwarunkowania anatomiczne ubytków
tkankowych oraz wskazania do
zastosowania stymulatorów w ich likwidacji
Rodzaje iniekcji
Zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
Łączenie biostymulatora  z innymi
zabiegami kosmetycznymi;
Warunki higieniczno-sanitarne;
Zabiegi: wskazania oraz
przeciwwskazania
Przytoczenie technik zabiegowych –
poszczególne procedury zabiegowe
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Ewentualne powikłania
Karty zabiegowe

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach
Technika zabiegowa
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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STYLUMATORY TKANKOWE - SYNTETYCZNE 
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     Nithya to procedura oparta o
działanie kolagenu, w pełni
zgodnego z kolagenem
naturalnie występującym w
skórze. Mezoterapia kolagenowa
Nithya spowalnia procesy
starzenia się skóry i mobilizuje ją
do regeneracji. Dzięki temu
zabieg nie tylko wyraźnie spłyca
zmarszczki oraz poprawia
jędrność, elastyczność i gęstość
skóry, ale także pozwala pozbyć
się cellulitu, rozstępów i plam
starzeniowych.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

NITHYA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 500zł

Uregulowania prawne dot. wykonywania
zabiegu
Substancje aktywne w biostymulatorze
tkankowym
Uwarunkowania anatomiczne ubytków
tkankowych oraz wskazania do
zastosowania stymulatorów w ich likwidacji
Rodzaje iniekcji 
Zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
Łączenie biostymulatora  z innymi
zabiegami 
Warunki higieniczno-sanitarne;
Zabiegi: wskazania oraz
przeciwwskazania
Przytoczenie technik zabiegowych –
poszczególne procedury zabiegowe
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Ewentualne powikłania
Karty zabiegowe

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach
Technika zabiegowa
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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STYLUMATORY TKANKOWE - SYNTETYCZNE 
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     Przełomowa terapia w
gabinetach medycyny
przeciwstarzeniowej w aspekcie
odmładzania oraz regeneracji skóry.
Preparat LINERASE tworzy
optymalne warunki do odbudowy
skóry właściwej i zawartych w niej
włókien kolagenowych. Dzięki swojej
bioaktywności intensywnie i wysoce
skutecznie stymuluje produkcję
nowych włókien kolagenowych
przyczyniając się do poprawy
gęstości, sprężystości i ogólnej
kondycji skóry, a tym samym
młodszego wyglądu.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

LINERASE - ODNOWA
KOLAGENOWA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 500zł

Uregulowania prawne dot. wykonywania
zabiegu
Substancje aktywne w biostymulatorze
tkankowym
Uwarunkowania anatomiczne ubytków
tkankowych oraz wskazania do
zastosowania stymulatorów w ich likwidacji
Rodzaje mezoterapii 
Zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
Łączenie biostymulatora  z innymi
zabiegami kosmetycznymi;
Warunki higieniczno-sanitarne;
Zabiegi: wskazania oraz
przeciwwskazania
Przytoczenie technik zabiegowych –
poszczególne procedury zabiegowe
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Ewentualne powikłania
Karty zabiegowe

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach
Technika zabiegowa
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA

43

STYLUMATORY TKANKOWE - SYNTETYCZNE 

 Iwona Kozak



     Opatentowany preparat, który w
wyjątkowy sposób łączy kwas
hialuronowy oraz aminokwasy
(glicyna, prolina, hydroksyprolina
oraz hydroksylizyna) i w ten sposób
pobudza regenerację macierzy
pozakomórkowej. W wyniku
działania składników aktywnych
preparatu, następuje biogeneza
skóry, czyli stymulacja tworzenia się
kolagenu i elastyny, co zostało
udowodnione w badaniach
klinicznych. Efektem zabiegu jest
promienna, rozświetlona skóra,
wygładzenie zmarszczek oraz
redukcja cieni pod oczami.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

SUNEKOS 200/1200

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 500zł

Uregulowania prawne dot. wykonywania
zabiegu
Substancje aktywne w biostymulatorze
tkankowym
Uwarunkowania anatomiczne ubytków
tkankowych oraz wskazania do
zastosowania stymulatorów w ich likwidacji
Rodzaje mezoterapii 
Zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
Łączenie biostymulatora  z innymi
zabiegami kosmetycznymi;
Warunki higieniczno-sanitarne;
Zabiegi: wskazania oraz
przeciwwskazania
Przytoczenie technik zabiegowych –
poszczególne procedury zabiegowe
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Ewentualne powikłania
Karty zabiegowe

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach
Technika zabiegowa
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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     Ejal to preparat oparty na
najnowszej generacji kwasu
hialuronowego o średniej masie
molekularnej, stworzony aby
odbudować podstawową strukturę
macierzy pozakomórkowej i
zoptymalizowane środowisko dla
nowo powstających elementów
budulcowych skóry. Zwiększa
naturalną biosyntetyczną zdolność
fibroblastów do produkcji kolagenu,
elastyny i kwasu hialuronowego

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

EJAL 40

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 500zł

Uregulowania prawne dot. wykonywania
zabiegu
Substancje aktywne w biostymulatorze
tkankowym
Uwarunkowania anatomiczne ubytków
tkankowych oraz wskazania do
zastosowania stymulatorów w ich likwidacji
Rodzaje mezoterapii 
Zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
Łączenie biostymulatora  z innymi
zabiegami kosmetycznymi;
Warunki higieniczno-sanitarne;
Zabiegi: wskazania oraz
przeciwwskazania
Przytoczenie technik zabiegowych –
poszczególne procedury zabiegowe
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Ewentualne powikłania
Karty zabiegowe

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach
Technika zabiegowa
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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     JaluPro to aminokwasowa terapia
zastępcza. w naturalny sposób
pozwala odbudować budulec skóry
dzięki synergii formuły
aminokwasów z kwasem
hialuronowym. 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

JALUPRO, JALUPRO HMW

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 500zł

Uregulowania prawne dot. wykonywania
zabiegu
Substancje aktywne w biostymulatorze
tkankowym
Uwarunkowania anatomiczne ubytków
tkankowych oraz wskazania do
zastosowania stymulatorów w ich likwidacji
Rodzaje mezoterapii 
Zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
Łączenie biostymulatora  z innymi
zabiegami kosmetycznymi;
Warunki higieniczno-sanitarne;
Zabiegi: wskazania oraz
przeciwwskazania
Przytoczenie technik zabiegowych –
poszczególne procedury zabiegowe
Przytoczenie technik znieczuleniowych
Ewentualne powikłania
Karty zabiegowe

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach 5 modelek dla każdej kursantki
Technika zabiegowa
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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OFERTA Z ZAKRESU
MESOREGEN

 
PROCEDURY KRWIOPOCHODNE                                              

 PRP+PLT, IPRF, SCF+, HCGF, MESOREGENELLE

 MEZOTERPIA Z OSOCZEM Z WŁASNEJ KRWI PRP+PLT

 FIBRYNA IPRF

 FIBRYNA STRUKTURALNA SCF+

 HCGF - TERAPIA KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI CD34+PLT

PROCEDURY KRWIOPOCHODNE IPRF+SCF

PROCEDURY KRWIOPOCHODNE MESOREGENELLE - 3 PROCEDURY

REKONSTRUKCYJNE + ZŁOTA PROCEDURA

PROCEDURY KRWIOPOCHODNE HCGF 4 PROCEDURY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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     Regeneracja autologiczna
komórkami macierzystymi to
bezpieczna procedura, która służy
zahamowaniu procesu starzenia
skóry w każdym wieku. Jej głównym
czynnikiem jest pozyskane
osocze z krwi żylnej klienta i
podanie go metodą iniekcyjną.  
Po zabiegu skóra uzyskuje:
młodość i witalność, gęstość i
napięcie, poprawę faktury i
kolorytu. Wszelkie defekty powoli
ulegają naprawie
Procedura działa dzięki głebokiej
regeneracji tkanki oraz jej
odbudowy.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

STYMULATORY TKANKOWE -
AUTOLOGICZNE

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 3 500zł

Pozyskiwanie osocza, fibryny iPRF, fibryny
SCF+   wypełniacza, HCGF 
Podział na frakcje i możliwości
zastosowania według procedur
estetycznych lub specjalistycznych
Metodyka i zasada uzyskania materiałów –
zabiegów krwiopochodnych
Procedury zabiegowe ww systemów
Przeciwwskazania i powikłania
Zasady bezpieczeństwa pracy, sterylność
używanych do zabiegów zestawów i
materiałów
Podział oraz sposoby zastosowania –
podania w zależności od potrzeb
Techniki pracy – metody iniekcji,
głębokość iniekcji w zależności od
budowy anatomicznej miejsca
zabiegowego
Kwalifikacja pacjenta, wywiad z
pacjentem, dokumentacja zdjęciowa
Planowanie terapii – łaczenie technik w
jednym zabiegu 

Miejscowe iniekcje wybraną techniką na
modelach
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu
Zajęcia praktyczne na modelkach

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)

PLAN
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      Iniekcje osoczem z własnej krwi
PRP+PLT są przeznaczone dla
pacjentów, których skóra wymaga
skutecznej biostymulacji i
odbudowy, a boją się użycia
nieznanym im substancji lub
prowadzą tryb życia EKO.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

MEZOTERAPIA OSOCZEM Z
WŁASNEJ KRWI PRP+PLT

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 300zł

Pozyskiwanie osocza w systemach z żelem
separującym i bez – wskazanie różnic
Podział na frakcje i możliwości
zastosowania według procedur
estetycznych lub specjalistycznych
Metodyka i zasada uzyskania materiałów –
zabiegów krwiopochodnych
Procedury zabiegowe ww systemów
Przeciwwskazania i powikłania
Zasady bezpieczeństwa pracy, sterylność
używanych do zabiegów zestawów i
materiałów
Podział oraz sposoby zastosowania –
podania w zależności od potrzeb
Techniki pracy – metody iniekcji,
głębokość iniekcji w zależności od
budowy anatomicznej miejsca
zabiegowego
Kwalifikacja pacjenta, wywiad z
pacjentem, dokumentacja zdjęciowa
Planowanie terapii – łaczenie technik w
jednym zabiegu 

Technika zabiegowa
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)
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      Najnowszy ewolucyjny zabieg z
fibryny bogatopłytkowej
iniekcyjnej. Autologiczna fibryna w
zabiegach estetycznych takich jak
spłycenie fałdu nosowo-
wargowego, redukcji blizn
atroficznych, poprawy gęstości
skóry oraz jako zabiegu
wspomagającego i
przyspieszającego gojenie po
przeprowadzonych zabiegach
chirurgicznych. 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

FIBRYNA - IPRF
BOGATOKOMÓRKOWA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 300zł

Przygotowanie oraz pozyskanie fibryn:
iniekcyjnej
Omówienie fibryny, jej zawartości oraz
różnicy pomiędzy PRP a PRF
Podział na frakcje i możliwości
zastosowania według procedur
estetycznych lub specjalistycznych
Metodyka i zasada uzyskania materiałów –
zabiegów krwiopochodnych
Procedury zabiegowe ww systemów
Przeciwwskazania i powikłania
Zasady bezpieczeństwa pracy, sterylność
używanych do zabiegów zestawów i
materiałów
Podział oraz sposoby zastosowania –
podania w zależności od potrzeb
Techniki pracy – metody iniekcji,
głębokość iniekcji 
Kwalifikacja pacjenta, wywiad z
pacjentem, dokumentacja zdjęciowa
Planowanie terapii – łaczenie technik w
jednym zabiegu 

Miejscowe iniekcje wybraną frakcją na
modelach;
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu
Zajęcia praktyczne na modelkach

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)
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      SCF+ najnowsza procedura,
która umożliwia przeprowadzenie
zabiegu z użyciem fibryny
strukturalnej i komórkowej w
sposób całkowicie bezpieczny,
skuteczny oraz efektywny.
     Polega ona na stymulacji 
produkcji nowych komórek na
szkielecie fibrynowym, biosyntezie
kolagenu, kreowaniu nowych
naczyń krwionośnych, odbudowie
struktury skóry oraz jej
zagęszczeniu i ujędrnieniu.

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

FIBRYNA
STRUKTURALNA SCF+

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 300zł

Przygotowanie oraz pozyskanie fibryn:
strukturalnej
Omówienie fibryny, jej zawartości oraz
różnicy pomiędzy PRP a PRF
Podział na frakcje i możliwości
zastosowania według procedur
estetycznych lub specjalistycznych
Metodyka i zasada uzyskania materiałów –
zabiegów krwiopochodnych
Procedury zabiegowe ww systemów
Przeciwwskazania i powikłania
Zasady bezpieczeństwa pracy, sterylność
używanych do zabiegów zestawów i
materiałów
Podział oraz sposoby zastosowania –
podania w zależności od potrzeb
Techniki pracy – metody iniekcji,
głębokość iniekcji 
Kwalifikacja pacjenta, wywiad z
pacjentem, dokumentacja zdjęciowa
Planowanie terapii – łaczenie technik w
jednym zabiegu 

Miejscowe iniekcje wybraną frakcją na
modelach;
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)
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      Zabiegi HCGF dedykowane są
dla wszystkich poszukujących
naturalnych możliwości regeneracji
skóry, dzięki wznowieniu
autologicznych procesów
naprawczych. Mają bardzo szerokie
zastosowanie od spłycenia
zmarszczek, przez odbudowę skóry
okolic oczu, po profilaktykę
łysienia. Zabiegi HCGF z
zastosowaniem osocza
bogatopłytkowego zawierającego
komórki macierzyste CD34 oraz
 skoncentrowane czynniki wzrostu
CGF. 

      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

HCGF –TERAPIA KOMÓRKAMI
MACIERZYSTYMI CD34 + PLT

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 300zł

Przygotowanie oraz pozyskanie fibryn:
strukturalnej
Omówienie HCGF, jej zawartości 
Podział na frakcje i możliwości
zastosowania według procedur
estetycznych lub specjalistycznych
Metodyka i zasada uzyskania materiałów –
zabiegów krwiopochodnych
Procedury zabiegowe ww systemów
Przeciwwskazania i powikłania
Zasady bezpieczeństwa pracy, sterylność
używanych do zabiegów zestawów i
materiałów
Podział oraz sposoby zastosowania –
podania w zależności od potrzeb
Techniki pracy – metody iniekcji,
głębokość iniekcji 
Kwalifikacja pacjenta, wywiad z
pacjentem, dokumentacja zdjęciowa
Planowanie terapii – łaczenie technik w
jednym zabiegu 

Miejscowe iniekcje wybraną frakcją na
modelach;
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)
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      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

PROCEDURY
KWRIOPOCHODNE

IPRF + SCF

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 800zł

Przygotowanie oraz pozyskanie fibryn:
strukturalnej i bojgatokomórkowej
Omówienie fibryny, jej zawartości 
Podział na frakcje i możliwości
zastosowania według procedur
estetycznych lub specjalistycznych
Metodyka i zasada uzyskania materiałów –
zabiegów krwiopochodnych
Procedury zabiegowe ww systemów
Przeciwwskazania i powikłania
Zasady bezpieczeństwa pracy, sterylność
używanych do zabiegów zestawów i
materiałów
Podział oraz sposoby zastosowania –
podania w zależności od potrzeb
Techniki pracy – metody iniekcji,
głębokość iniekcji 
Kwalifikacja pacjenta, wywiad z
pacjentem, dokumentacja zdjęciowa
Planowanie terapii – łaczenie technik w
jednym zabiegu 

Miejscowe iniekcje wybraną frakcją na
modelach;
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)
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      IPRF iniekcyjna fibryna
bogatopłytkowa, która zawiera
bardziej skoncentrowane płytki
krwi w porównaniu do klasycznego
PRP. Ponadto udowodniono
obecność w I-PRF wysokiego
stężenia mezynchemalnych
komórek macierzystych.
     SCF+ polega na stymulacji
produkcji nowych komórek na
szkielecie fibrynowym,
biosyntezie kolagenu, kreowaniu
nowych naczyń krwionośnych,
odbudowie struktury skóry oraz jej
zagęszczeniu i ujędrnieniu.
     

 Iwona Kozak



      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

PROCEDURY
KRWIOPOCHODNE
MESOREGENELLE  

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 000zł

Przygotowanie oraz pozyskanie osocza
Omówienie osocza, jej zawartości 
Podział na frakcje i możliwości
zastosowania według procedur
estetycznych lub specjalistycznych
Metodyka i zasada uzyskania materiałów –
zabiegów krwiopochodnych
Procedury zabiegowe ww systemów
Przeciwwskazania i powikłania
Zasady bezpieczeństwa pracy, sterylność
używanych do zabiegów zestawów i
materiałów
Podział oraz sposoby zastosowania –
podania w zależności od potrzeb
Techniki pracy – metody iniekcji,
głębokość iniekcji 
Kwalifikacja pacjenta, wywiad z
pacjentem, dokumentacja zdjęciowa
Planowanie terapii – łączenie technik w
jednym zabiegu 

Miejscowe iniekcje wybraną frakcją
wypełniacza na modelach;
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)
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3 PROCEDURY REKONSTRUKCJA + ZŁOTA PROCEDURA

      Mesoregenelle to autologiczny
wypełniacz pozyskany z osocza to
skuteczny i bezpieczny preparat w
zakresie odmładzania twarzy,
skutecznej korekty zmarszczek,
fałd nosowo-wargowych i doliny
łez. 
Stosowany w celu zwiększenia
objętości i podniesienia obszarów
twarzy, takich jak policzki, fałdy
nosowo-wargowe, linii szczęki i ust,
wszystko po to aby uzyskać
całkowicie naturalny lifting twarzy.     
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      Kurs skierowany do: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników
medycznych, kosmetologów i
techników usług kosmetycznych.

DLA KOGO? 

PROCEDURY
KRWIOPOCHODNE

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 500zł

Przygotowanie oraz pozyskanie HCGF
Omówienie HCGF 
Podział na frakcje i możliwości
zastosowania według procedur
estetycznych lub specjalistycznych
Metodyka i zasada uzyskania materiałów –
zabiegów krwiopochodnych
Procedury zabiegowe ww systemów
Przeciwwskazania i powikłania
Zasady bezpieczeństwa pracy, sterylność
używanych do zabiegów zestawów i
materiałów
Podział oraz sposoby zastosowania –
podania w zależności od potrzeb
Techniki pracy – metody iniekcji,
głębokość iniekcji 
Kwalifikacja pacjenta, wywiad z
pacjentem, dokumentacja zdjęciowa
Planowanie terapii – łaczenie technik w
jednym zabiegu 

Miejscowe iniekcje wybraną frakcją na
modelach;
Postępowanie z pacjentem według
procedur pozabiegowych – opieka,
zalecenia po zabiegu

część teoretyczna
 (1 - 2 godziny)

część praktyczna 
(6 - 7 godzin)
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HCGF 4 PROCEDURY

      Zaletą tej metody jest
możliwość wykorzystania CD34+,
osocza bogatego w płytki, jak i
ubogopłytkowego zawierającego
albuminy w odpowiednio
dobranych proporcjach.
HCGF to podanie koktajlu z krwi
specjalną techniką
iniekcji. Takie rozwiązanie pozwala
uzyskać naturalne i widoczne
efekty poprawy stanu skóry
potrzebującej  regeneracji i
rewitalizacji. Wskazaniem tego
zabiegu są problemy z utratą
objętości twarzy,
wypadaniem włosów lub widoczne
oznaki starzenia się skóry,
zmarszczki
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      Metoda Russian Lips umożliwia
uzyskanie spektakularnego efektu
powiększonych, pełnych ust. Nie są
to jednak wydatne, nadmiernie
wystające usta, w których można
dopatrzeć się
ingerencji specjalisty. Technika
russian lips umożliwia bowiem
osiągnięcia efektu wypełnienia ust na
płasko, a nie „nadbudowania”
czerwieni wargowej. Dzięki temu usta
są zauważalnie większe, łuk Kupidyna
jest podkreślony, a górna warga –
lekko wywinięta. Stopniowe
wstrzykiwanie niewielkich objętości
preparatu umożliwia precyzyjne
wymodelowanie pięknych ust.

      Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek i techników usług
kosmetycznych, osób
posiadających wymagane
wykształcenie około medyczne.

DLA KOGO? 

MODELOWANIE UST
„RUSSIAN LIPS” 

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 500zł

Przypomnienie charakterystyki kwasu
hialuronowego (pochodzenie, działanie,
specyfika)
Omówienie anatomii – okolice ust
Charakterystyka ust „RUSSIAN LIPS”
Przeciwwskazania do zabiegu
Dostępność preparatów i ich rodzaje
Powikłania – jakie i dlaczego,
zapobieganie
Techniki, sposoby i punkty iniekcji w
metodzie „RUSSIAN LIPS”
Częstotliwość nakłuć, ilość preparatu ,a
efekt finalny w metodzie „ RUSSIAN LIPS”
Prawidłowe przygotowanie stanowiska
oraz klientki do zabiegu,  znieczulenia,
wywiad, formularz zgody, BHP
Omówienie efektu finalnego,
pielęgnacja pozabiegowa

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Wykonanie zabiegów przez kursanta/tkę
pod okiem szkoleniowca: dobór punktu
iniekcji do oczekiwań klienta, iniekcja;
omawiane obszary: usta, metoda
„RUSSIAN LIPS”  -  usta rosyjskie

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(6 godzin)

PLAN
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USTA ROSYJSKIE
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      Do zabiegu modelowania ust
wykorzystuje się kwas hialuronowy,
który naturalnie występuje w skórze.
Kwasu hialuronowy zapewnia
natychmiastowy i naturalny efekt,
usta są lepiej nawilżone, odzyskują
kolor i jędrność. 
     Dzięki zabiegowi modelowania ust
możemy powiększyć usta, wykonać
korektę kształtu, wzmocnić kontur,
wypełnić drobne zmarszczki wokół
ust oraz podnieść opadające kąciki. 

      Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek i techników usług
kosmetycznych, osób
posiadających wymagane
wykształcenie około medyczne.

DLA KOGO? 

MODELOWANIE UST
TECHNIKA

PODSTAWOWA

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 1 500zł

Przypomnienie charakterystyki kwasu
hialuronowego (pochodzenie, działanie,
specyfika)
Omówienie anatomii – okolice ust
Przeciwwskazania do zabiegu
Dostępność preparatów i ich rodzaje
Powikłania – jakie i dlaczego,
zapobieganie
Techniki, sposoby i punkty iniekcji 
Częstotliwość nakłuć, ilość preparatu ,a
efekt finalny 
Prawidłowe przygotowanie stanowiska
oraz klientki do zabiegu,  znieczulenia,
wywiad, formularz zgody, BHP
Omówienie efektu finalnego,
pielęgnacja pozabiegowa

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
(lekarza)
Wykonanie zabiegów przez kursanta/tkę
pod okiem szkoleniowca: dobór punktu
iniekcji do oczekiwań klienta, iniekcja 

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(6 godzin)
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      Do zabiegu modelowania ust
wykorzystuje się kwas hialuronowy,
który naturalnie występuje w skórze.
Kwasu hialuronowy zapewnia
natychmiastowy i naturalny efekt,
usta są lepiej nawilżone, odzyskują
kolor i jędrność. 
     Dzięki zabiegowi modelowania ust
możemy powiększyć usta, wykonać
korektę kształtu, wzmocnić kontur,
wypełnić drobne zmarszczki wokół
ust oraz podnieść opadające kąciki. 

      Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek i techników usług
kosmetycznych, osób
posiadających wymagane
wykształcenie około medyczne.

DLA KOGO? 

MODELOWANIE 
UST-3 METODY

WACHLARZOWA  PARYSKA  ANGELINA JOLINE 

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 3 500zł

Przypomnienie charakterystyki kwasu
hialuronowego (pochodzenie, działanie,
specyfika)
Omówienie anatomii – okolice ust
Przeciwwskazania do zabiegu
Dostępność preparatów i ich rodzaje
Powikłania – jakie i dlaczego,
zapobieganie
Techniki, sposoby i punkty iniekcji 
Częstotliwość nakłuć, ilość preparatu ,a
efekt finalny 
Prawidłowe przygotowanie stanowiska
oraz klientki do zabiegu,  znieczulenia,
wywiad, formularz zgody, BHP
Omówienie efektu finalnego,
pielęgnacja pozabiegowa

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
(lekarza)
Wykonanie zabiegów przez kursanta/tkę
pod okiem szkoleniowca: dobór punktu
iniekcji do oczekiwań klienta, iniekcja 

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(6 godzin)
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      Do zabiegu modelowania ust
wykorzystuje się kwas
hialuronowy,oraz fibryne który
naturalnie występuje w skórze.
Kwasu hialuronowy zapewnia
natychmiastowy i naturalny efekt,
usta są lepiej nawilżone, odzyskują
kolor i jędrność. 
     Dzięki zabiegowi modelowania ust
możemy powiększyć usta, wykonać
korektę kształtu, wzmocnić kontur,
wypełnić drobne zmarszczki wokół
ust oraz podnieść opadające kąciki. 

      Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek i techników usług
kosmetycznych, osób
posiadających wymagane
wykształcenie około medyczne.

DLA KOGO? 

REWITALIZACJA I PRZYWRACANIE
UPRAGNIONEGO KSZTAŁTU UST  

3 METODY INIEKCJI
 

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 500zł

Przypomnienie charakterystyki kwasu
hialuronowego (pochodzenie, działanie,
specyfika)
Omówienie anatomii – okolice ust
Przeciwwskazania do zabiegu
Dostępność preparatów i ich rodzaje
Powikłania – jakie i dlaczego,
zapobieganie
Przygotowanie autologicznego
wypełniacza, fibryny Iprf, fibryny Scf
Techniki, sposoby i punkty iniekcji 
Częstotliwość nakłuć, ilość preparatu ,a
efekt finalny 
Prawidłowe przygotowanie stanowiska
oraz klientki do zabiegu,  znieczulenia,
wywiad, formularz zgody, BHP
Omówienie efektu finalnego,
pielęgnacja pozabiegowa

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
(lekarza)
Wykonanie zabiegów przez kursanta/tkę
pod okiem szkoleniowca: dobór punktu
iniekcji do oczekiwań klienta, iniekcja 

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(6 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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OFERTA Z ZAKRESU
NICI PDO

NICI PDO                                           

 NICI PDO - USUWANIE ZMARSZCZEK I LIFTING MAŁE POWIERZCHNIE

 LIFTING DOLNEGO PIĘTRA TWARZY ORAZ SZYI  - MODELOWANIE 

 NICI PDO

1.

2.
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      Koncepcja zabiegu jest bardzo
prosta  polega na wszczepianiu pod
skórę rozpuszczalnych nici. Nici
napinają, a przy tym podnoszą skórę,
co daje efekt poprawy objętości i
ujędrnienia. Wykonane są z
polidioksanonu , czyli z włókna
syntetycznego posiadającego
właściwości rozpuszczania się w
tkance. W zależności od
uwarunkowań i potrzeb miejsca
zabiegowego dobiera się odpowiedni
rodzaj nici oraz rozmiar igły, którą
przeprowadza się zabieg.
Przy wprowadzaniu nici wykorzystuje
się naturalne linie napięcia twarzy.

      Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek i techników usług
kosmetycznych, osób
posiadających wymagane
wykształcenie i znających
podstawy wypełnienia kwasem
hialuronowym. 

DLA KOGO? 

NICI PDO - USUWANIE
ZMARSZCZEKI LIFTING

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 500zł
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LWIA ZMARSZCZKA       OKO      GÓRNA WARGA

NICI PDO - charakterystyka, zastosowanie,
działanie, dostępne rodzaje
Omówienie produktów dostępnych na
rynku
Wskazania i przeciwwskazania
Głębokość iniekcji: śródskórnie, w tkankę,
podskórnie
Omówienie technik iniekcji: liniowa,
siatkowa, promieniowa, krzyżowa
Rodzaje nici: : na igle i kaniuli , skrętne typ
u screw, nici proste typu mono
Prawidłowe przygotowanie stanowiska
oraz klientki do zabiegu, znieczulenia,
wywiad, formularz zgody, BHP
Omówienie efektu finalnego, pielęgnacja
pozabiegowa
Możliwe powikłania – zapobieganie i
leczenie

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca 
Wykonanie zabiegów przez kursanta/tkę
pod okiem szkoleniowca: dobór punktów
oraz techniki 
Wprowadzenia nici 

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(6 godzin)

PLAN
SZKOLENIA
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      Koncepcja zabiegu jest bardzo
prosta  polega na wszczepianiu pod
skórę rozpuszczalnych nici. Nici
napinają, a przy tym podnoszą skórę,
co daje efekt poprawy objętości i
ujędrnienia. Wykonane są z
polidioksanonu , czyli z włókna
syntetycznego posiadającego
właściwości rozpuszczania się w
tkance. W zależności od
uwarunkowań i potrzeb miejsca
zabiegowego dobiera się odpowiedni
rodzaj nici oraz rozmiar igły, którą
przeprowadza się zabieg.
Przy wprowadzaniu nici wykorzystuje
się naturalne linie napięcia twarzy.

      Szkolenie skierowane jest do
lekarzy, kosmetologów,
kosmetyczek i techników usług
kosmetycznych, osób
posiadających wymagane
wykształcenie i znających
podstawy wypełnienia kwasem
hialuronowym. 

DLA KOGO? 

czas trwania: 8 godzin

cena szkolenia: 2 200zł
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NICI PDO - charakterystyka, zastosowanie,
działanie, dostępne rodzaje
Omówienie produktów dostępnych na
rynku
Wskazania i przeciwwskazania
Głębokość iniekcji: śródskórnie, w tkankę,
podskórnie
Omówienie technik iniekcji: liniowa,
siatkowa, promieniowa, krzyżowa
Rodzaje nici: : na igle i kaniuli , skrętne typ
u screw, nici proste typu mono
Prawidłowe przygotowanie stanowiska
oraz klientki do zabiegu, znieczulenia,
wywiad, formularz zgody, BHP
Omówienie efektu finalnego, pielęgnacja
pozabiegowa
Możliwe powikłania – zapobieganie i
leczenie

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca 
Wykonanie zabiegów przez kursanta/tkę
pod okiem szkoleniowca: dobór punktów
oraz techniki 
Wprowadzenia nici 5 modelek

część teoretyczna
 (2 godziny)

część praktyczna 
(6 godzin)

PLAN
SZKOLENIA

Iwona Kozak

 LIFTING DOLNEGO PIĘTRA
TWARZY ORAZ SZYI - NICI PDO



     Absolwentka  Academy Ukra in ian Cosmet ic  Group oraz
Internat ional  School  Of  Medica lCosmetology .  
      Ukończy ła  l i czne szkolenia ,  n ieustannie  podnos i  swoje
kwal i f ikac je  oraz  zdobywanową wiedzę.  Ceniony  t rener  z  zakresu
mezoterapi i  ig łowej ,  k tóry  z  pas ją  i  zaangażowaniemprzekazuje  swoją
wiedzę.

Krystyna Lachocka 
TRENER Z  ZAKRESU KOSMETOLOGII

ESTETYCZNEJ

Iwona Kozak


