KOSMETYKA TWARZY I CIAŁA
Z APARATURĄ

Zapisy trwają!
Zajęcia prowadzi

Marta Karbowska
Angelika Centkowska

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

Biała kosmetyka to głównie
pielęgnacja i nieinwazyjne zabiegi
dla skóry. Przy pomocy kremów,
masaży i masek uzyskujemy efekt
uelastycznienia i odmłodzenia
skóry.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(8 godzin)

Higiena w gabinecie kosmetycznym
Budowa skóry
Choroby skóry
Demakijaż
Rodzaje peelingów
Pielęgnacja skóry wokół oczu
Rodzaje cer i sposoby ich pielęgnacji

DLA KOGO?
Szkolenie adresowane są dla
osób, które chcą zdobyć wiedzę z
dziedziny kosmetyki twarzy i
ciała. Szkolenie od podstaw.

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500zł

Iwona Kozak
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PRZEKŁUWANIE USZU
BLOMDAHL

Prezentowana
metoda medycznego
przekłuwania uszu została
opracowana z uwzględnieniem
zasad nowoczesnej aseptyki
stosowanej w służbie zdrowia, tak
aby nie dopuścić podczas zabiegu
do infekcji. Sterylna metoda daje
gwarancję, że zabieg przekłuwania
jest higieniczny i bezpieczny.

DLA KOGO?
Kurs przeznaczony dla
kosmetyczek, osób znających
podstawy anatomii.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1 godzina)

Omówienie zestawu do przekłuwania
uszu
Wskazania do zabiegu
Przeciwwskazania do zabiegu
Metodyka przekłuwania uszuomówienie
Aspekty medyczne i prawne

część praktyczna
(3 godziny)

Przekłuwanie uszu- ćwiczenia praktyczne

czas trwania: 4 godziny
cena szkolenia: 350zł

Iwona Kozak
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OCZYSZCZANIE MANUALNE
TWARZY

Oczyszczanie twarzy – ma na
celu usunięcie zaskórników z
gruczołów łojowych. Zabieg
oczyszczania twarzy to najszybszy
sposób na przywrócenie cerze
świeżości i czystego wyglądu.
Polecany szczególnie dla osób,
które mają problemy z
zaskórnikami, rozszerzonymi
porami oraz borykają sie z
trądzikiem.

DLA KOGO?
Szkolenie adresowane są dla
osób, które chcą zdobyć
umiejętności z zakresu
oczyszczania manualnego.
Szkolenie od podstaw.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Przygotowanie stanowiska pracy
Podstawy higieny przy wykonywaniu
zabiegu
Omówienie preparatów do:
– demakijażu twarzy
– peelingujących
– rozpulchniających
– dezynfekujących
Budowa skóry
Choroby skóry
Przeciwwskazania do wykonywania
zabiegu
Pełna diagnostyka cery
Oczyszczanie mechaniczne
Pielęgnacja skóry twarzy po zabiegu
Zastosowanie masek kosmetycznych

część praktyczna
(6 godzin)

czas trwania: 8 godzin

Zajęcia praktyczne na modelu
Zabiegi wykonywane schematami
przy użyciu firm : JANSSEN,
CHARMINE ROSE, BIELENDA, NOREL

cena szkolenia: 300zł

Iwona Kozak
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OCZYSZCZANIE MANUALNE
TWARZY + PEELING
KAWITACYJNY
Oczyszczanie
twarzy jest zabiegiem, który ma
na celu usunięcie zrogowaciałego
naskórka, likwidację zaskórników,
poprawę wyglądu cery, jej
rozjaśnienie oraz odświeżenie.
Stosowane w celu dotlenienia i
poprawy kolorystyki cery. Zabieg
oczyszczania twarzy można
wykonywać w każdym wieku.
Powinien być stosowany jako
zabieg początkowy przygotowujący
skórę do dalszych zabiegów
pielęgnacyjnych.

DLA KOGO?
Szkolenie adresowane jest do
osób, które chcą zdobyć
umiejętności z zakresu
oczyszczania manualnego i
peelingu kawitacyjnego.
Szkolenie od podstaw.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Podstawy higieny przy wykonywaniu
zabiegu
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegu
Omówienie preparatów do demakijażu
twarzy
Choroby skóry
Pełna diagnostyka cery
Oczyszczanie mechaniczne
Oczyszczanie za pomocą peelingu
kawitacyjnego
Pielęgnacja skóry twarzy
Zastosowanie masek kosmetycznych

część praktyczna
(6 godzin)

Zajęcia praktyczne na modelu

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 400zł

Iwona Kozak
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ZABIEGI NA TWARZ

Szkolenie składa się z części
teoretycznej i praktycznej, pozwala
zdobyć pełną wiedzę niezbędną do
samodzielnej pracy. Kursanci uczą
się najnowszych zabiegów
związanych z kosmetyką
profesjonalną, mają do dyspozycji
w pełni wyposażone stanowiska
pracy.

DLA KOGO?
Szkolenie adresowane jest do
osób, które chcą zdobyć
umiejętności z zakresu
wykonywania zabiegów SPA na
twarz. Szkolenie od podstaw.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Podstawy higieny przy wykonywaniu
zabiegu
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

część praktyczna
(4 godziny)

Zajęcia praktyczne na modelu

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500zł

Iwona Kozak
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ZABIEGI SPA NA CIAŁO

Szkolenie składa się z części
teoretycznej i praktycznej, pozwala
zdobyć pełną wiedzę niezbędną do
samodzielnej pracy. Kursanci uczą się
najnowszych zabiegów związanych z
kosmetyką profesjonalną, mają do
dyspozycji w pełni wyposażone
stanowiska pracy.

DLA KOGO?
Szkolenie adresowane jest do
osób, które chcą zdobyć
umiejętności z zakresu
wykonywania zabiegów SPA na
ciało. Szkolenie od podstaw.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Podstawy higieny przy wykonywaniu
zabiegu
Omówienie preparatów do
przeprowadzenia zabiegów
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegu
Przygotowanie skóry do zabiegów
Częstotliwość wykonywania zabiegów
na ciało
Wpływ zabiegów na skórę
Propozycje masaży
Zasady dezynfekcji stanowiska pracy

część praktyczna
(6 godzin)

Zajęcia praktyczne na modelu

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500zł

Iwona Kozak
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DEPILACJA WOSKIEM

Depilacja za pomocą wosku jest
najbardziej skuteczną i popularną
metodą usuwania zbędnego
owłosienia. Można ją stosować na
każdej części ciała.

DLA KOGO?
Szkolenia adresowane są dla
wizażystek i kosmetyczek, które
pragną pogłębiać wiedzę z
dziedziny makijażu profesjonalnego
oraz osób, które posiadają poczucie
estetyki.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Budowa włosa, miejsce występowania
owłosienia
Metoda usuwania zbędnego
owłosienia, wady i zalety
Typy wosków i preparatów do depilacji
Podgrzewacze do wosku i inne
akcesoria potrzebne do wykonania
zabiegu
Technika wykonania zabiegu
Przeciwwskazania do zabiegu
woskowania

część praktyczna
(6 godzin)

Depilacja- wąsik, bródka, ręce, nogi,
bikini, pachy

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 400zł

Iwona Kozak
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DEPILACJA PASTĄ
CUKROWĄ

Jest to jedyna metoda depilacji,
gdzie włosy usuwa się z mieszków
włosowych ciągnąc w kierunku
wzrostu włosa. Depilacja cukrowa
jest zatem niemal bezbolesna. W
ten sposób można depilować
każdą część ciała. Szczególnie
polecane są miejsca niezwykle
delikatne np. pachy czy bikini.
Depilacja za pomocą pasty
cukrowej umożliwia modelowanie
bardzo cienkich linii np. przy
depilacji brwi bądź podczas
depilacji brazylijskiej. Metoda ta
może usunąć włoski o długości 2-3
mm, więcej niż 5 mm może okazać
się nieprzyjemne.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Budowa włosa, miejsce występowania
Metody usuwania zbędnego owłosienia,
wady i zalety, preparaty, produkty i
akcesoria
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegu
Metodyka zabiegowa – wąsik, bródka,
ręce, nogi, bikini, pachy

część praktyczna
(6 godzin)

DLA KOGO?
Kurs od podstaw.
Przeznaczony dla wszystkich
osób chcących zdobyć
umiejętności z zakresu depilacji
pastą cukrową.

Wykonanie zabiegu depilacji na
modelkach

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 400zł

Iwona Kozak
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DEPILACJA BRAZYLIJSKA
PLAN
SZKOLENIA
Depilacja brazylijska to
całkowita depilacja okolic
intymnych za pomocą gorącego
wosku lub pasty cukrowej.

DLA KOGO?

część teoretyczna
(2 godziny)

Budowa włosa, miejsce występowania
Metody usuwania zbędnego owłosienia,
wady i zalety, preparaty, produkty i
akcesoria
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegu
Metodyka zabiegowa

część praktyczna
(6 godzin)

Praca na modelkach

Kurs skierowany do osób
posiadających umiejętności z
zakresu podstawowej depilacji
woskiem/pasty cukrowej.

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 400zł

Iwona Kozak
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HENNA BRWI, RZĘS I
REGULACJA (TRADYCYJNA I
WOSKIEM)
Henna to delikatne farbowanie
włosków brwi i rzęs. Zabieg ma na
celu podkreślenia oprawy oczu
klientki. Ogromną zaletą henny
jest jej trwałość. Bardzo ważne
jest, aby odpowiednio dopasować
kolor henny do typu urody
klientki.

DLA KOGO?
Szkolenie od podstaw.
Skierowane do wszystkich osób
chcących zdobyć umiejętności z
zakresu stylizacji brwi i rzęs przy
użyciu henny.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Profesjonalny demakijaż oczu przed
zabiegiem henny
Higiena i dezynfekcja
Omówienie zabiegu
Zalecenia i przeciwwskazania do
farbowania brwi i rzęs
Farbowanie brwi i rzęs henna
proszkowa i żelowa
Techniki korygowania kształtu brwi.

część praktyczna
(6 godzin)

Zajęcia praktyczne na modelkach

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 350zł

Iwona Kozak
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STYLIZACJA BRWI FARBKĄ
ELAN

DLA KOGO?
Szkolenie przeznaczone jest dla
osób chcących uzyskać rezultat
perfekcyjnych brwi, propozycja
dla klientek, które nie chcą
poddać się zabiegom makijażu
permanentnego, a chcą cieszyć
się efektem idealnie
wystylizowanych, a zarazem
naturalnych brwi na dłużej.
Szkolenie przeznaczone jest
również dla osób, którym zależy
na pełnej ofercie z
zakresu brwi i oka. Jest to
również świetne dopełnienie
usługi makijażu,
bowiem brwi mogą zmienić
wyraz twarzy.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Higiena pracy stylistki
Narzędzia i wyposażenie stanowiska
pracy
Omówienia, charakterystyka i
porównanie produktów do brwi
dostępnych na rynku
Geometria brwi- projektowanie kształtu
brwi różnymi technikami
Farbka Elan – charakterystyka,
kolorystyka
Analiza typów urody
Regulacja brwi
Przeciwwskazania i zalecenia do
farbowania Elan
część praktyczna
(6 godzin)

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia:
750 zł (indywidualnie),
550 zł (warsztaty grupowe)

Iwona Kozak

Prezentacja stylizacji brwi
szkoleniowca na modelce
(architektura+farbowanie)
Ćwiczenia kursantek na modelkach
pod okiem szkoleniowca
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STYLIZACJA BRWI FARBKĄ
ELAN + LAMINACJA BRWI

DLA KOGO?
Szkolenie przeznaczone jest dla
osób chcących uzyskać rezultat
perfekcyjnych brwi,
propozycja dla klientek, które nie
chcą poddać się zabiegom
makijażu permanentnego, a chcą
cieszyć się efektem idealnie
wystylizowanych, a zarazem
naturalnych brwi na
dłużej. Szkolenie przeznaczone
jest również dla osób, którym
zależy na pełnej ofercie z
zakresu brwi i oka. Jest to
również świetne dopełnienie
usługi makijażu, bowiem brwi
mogą
zmienić wyraz twarzy.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Higiena pracy stylistki
Narzędzia i wyposażenie stanowiska
pracy
Omówienia, charakterystyka i
porównanie produktów do brwi
dostępnych na rynku
Geometria brwi- projektowanie kształtu
brwi różnymi technikami
Farbka Elan – charakterystyka,
kolorystyka
Analiza typów urody
Regulacja brwi
Przeciwwskazania i zalecenia do
farbowania Elan
część praktyczna
(6 godzin)

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia:
1000zł (indywidualne),
750zł (warsztaty grupowe)

Iwona Kozak

Prezentacja stylizacji brwi
szkoleniowca na modelce
(farbowanie+laminacja)
Ćwiczenia kursantek na modelkach
pod okiem szkoleniowca
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LAMINACJA BRWI

Laminacja brwi to zabieg
polegający na ułożeniu włosków,
nadaniu odpowiedniego kierunku
włoskom niesfornym,a także
odżywienie włosków.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Czym jest architektura brwi?
Sposoby wyznaczania kształtu brwi
Dostępne narzędzia do wyznaczania
kształtu brwi
Analiza typów urody
Prawidłowy rysunek brwi
Produkty do laminacji brwi
Wskazania i przeciwwskazania do
laminacji brwi
Możliwości łączenia laminacji brwi z
innymi zabiegami

część praktyczna
(6 godzin)

Wyznaczanie kształtu brwi na
modelkach oraz zabieg laminacji brwi
Ćwiczenia na modelkach

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 400zł

Iwona Kozak
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ARCHITEKTURA BRWI

PLAN
SZKOLENIA
DLA KOGO?
Szkolenie przeznaczone dla
wszystkich osób,które chcą
zdobyć umiejętności z
architektury brwi.

część teoretyczna
(2 godziny)

Czym jest architektura brwi?
Sposoby wyznaczania kształtu brwi
Dostępne narzędzia do wyznaczania
kształtu brwi
Analiza typów urody
Prawidłowy rysunek brwi

część praktyczna
(2 godziny)

Wyznaczanie kształtu brwi na
modelkach
Ćwiczenia na kartach pracy

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 400zł

Iwona Kozak
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WARSZTATY KOSMETYCZNE
JANSSEN, APIS, BIELENDA,
FARMONA, NOREL
PLAN
SZKOLENIA
DLA KOGO?
Warsztaty przeznaczone dla
wszystkich osób,które chcą
zdobyć poznać zabiegi
pielęgnacyjne twarzy i ciała z
wykorzystanie profesjonalnych
produktów kosmetycznych.

część teoretyczna
(2 godziny)

Omówienie charakterystyki produktów
Szkodliwe i wartościowe składniki w
produktach kosmetycznych
Wskazania i przeciwwskazania do
zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i
ciało
Alergie, odpowiedni dobór kosmetyków
do rodzaju cery klientki

część praktyczna
(6 godzin)

Pokaz wybranego zabiegu
pielęgnacyjnego na twarz i ciała z
wykorzystaniem profesjonalnych
produktów kosmetycznych
Wykonanie dowolnego zabiegu na
modelkach

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 300zł

Iwona Kozak
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EPILACJA I ZAMYKANIE
NACZYŃ KRWIONOŚNYCH
METODĄ KOAGULACJI
Urządzenie służące do usuwania
zbędnego owłosienia oraz
zamykania naczyń
krwionośnych, a także koagulacji z
wykorzystaniem prądu wielkiej
częstotliwości. Zastosowana
metoda powoduje, iż zabieg jest
aseptyczny i
mało bolesny, a podczas
zamykania naczyń nie dochodzi do
krwawienia.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Podstawy higieny przy wykonywaniu
zabiegu elektrokoagulacji i epilacji
Omówienie aparatury 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
część praktyczna
(6 godzin)

Zajęcia praktyczne na modelkach
-metody usuwania zbędnego
owłosienia, włókniaczków
- elektrokoagulacja – zamykanie naczyń
krwionośnych

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500 zł

Iwona Kozak
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MIKRODERMABRAZJA
DIAMENTOWA

Mikrodermabrazja diamentowa
należy do zabiegów, które
pozwalają w wyjątkowo efektywny
sposób pozbyć się martwych
komórek naskórka oraz
odświeżyć cerę i nadać jej nowego
blasku. Na efektywność
mikrodermabrazji wpływa jakość
głowic pokrytych warstwą
prawdziwego diamentu, które
ścierają ze skóry jej warstwę
rogową. Jednoczesne
działanie podciśnienia zapewnia
zassanie fałdu skórnego i jego
dokładne oczyszczanie z martwych
komórek naskórka. Metoda ta
posiada szerokie zastosowania od
oczyszczania i leczenia cery
trądzikowej do odmładzania
skóry poprzez spłycenie
zmarszczek. Zabieg ten można z
powodzeniem wykonywać zarówno
na twarz, jak i na całe ciało.

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500 zł

Iwona Kozak

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(1-2 godziny)

Zasady bezpieczeństwa i higieny
Omówienie aparatury – rodzaje i
zastosowanie mikrodermabrazji
diamentowej
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonania zabiegu mikrodermabrazji
diamentowej
Wpływ mikrodermabrazji diamentowej
na skórę
Stosowanie kosmetyków w czasie
zabiegu
Pielęgnacja skóry przed i po zabiegu
część praktyczna
(6-7 godzin)

Diagnoza cery klientki (modelka)
Przygotowanie skóry i technika
wykonania zabiegu
Pokaz zabiegu mikrodermabrazji
twarzy, szyi i dekoltu
Wykonywanie zabiegu
mikrodermabrazji diamentowej,
nałożenie maski nawilżającej oraz
kremu na zakończenie zabiegu
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MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

Mezoterapia bezigłowa jest
skutecznym i bezpiecznym
zabiegiem, do wykonania którego
nie wykorzystuje się igieł.
Urządzenie wykorzystuje
zjawisko elektroporacji aby
dostarczyć składniki odżywcze do
wnętrza komórek, drenuje skórę,
poprawia metabolizm, cyrkulację
limfy i krwi. W rezultacie powoduje
zmniejszenie zmarszczek,
rozjaśnienie skóry,
utrzymanie nawilżenia skóry,
redukuje cellulit, ujędrnia i
wyszczupla.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Omówienie aparatury do mezoterapii
bezigłowej
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonania zabiegu mezoterapii
bezigłowej
Przygotowanie skóry i technika
wykonania zabiegu
Pielęgnacja skóry przed i po zabiegu w
warunkach domowych
Wpływ mezoterapii na skórę
część praktyczna
(6 godzin)

Diagnoza cery klientki (modelki)
Pokaz zabiegu mezoterapii
bezigłowej twarzy, szyi i dekoltu oraz
ciała
Wykonywanie zabiegu mezoterapii
bezigłowej na modelkach

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500 zł

Iwona Kozak

21

PEELING KAWITACYJNY

Peeling Kawitacyjny – zabieg
kosmetyczny mający na celu
oczyszczenie skóry, wykorzystujący
zjawisko kawitacji.
Wibracje ultradźwiękowe o
wysokiej częstotliwości powodują
wzrost metabolizmu komórek,
przyspieszenie mikrokrążenia krwi,
zwiększenie usuwania zbędnych
produktów przemiany materii, a
także aktywowane są
różne enzymy w komórkach.
Peeling ultradźwiękowy poprawia
wygląd skóry.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Omówienie zabiegu z wykorzystaniem
peelingu kawitacyjnego
Omówienie parametrów urządzenia
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegu
Metodyka zabiegowa
Częstotliwość wykonywania zabiegów
peelingu kawitacyjnego
Wpływ peelingu kawitacyjnego na skórę
Zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi
pracy
część praktyczna
(6 godzin)

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Zajęcia praktyczne na modelach

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500zł

Iwona Kozak
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MIKRODERMABRAZJA
KORUNDOWA

Zabieg polegający na
bezinwazyjnym, mechanicznym
złuszczaniu wierzchnich warstw
naskórka za pomocą specjalnego
urządzenia ,które pod
ciśnieniem wypycha kryształki
korundu i jednocześnie zasysa
martwy naskórek.
Mikrodermabrazja korundowa
charakteryzuje się dużo silniejszym
efektem złuszczania naskórka.
Można ją wykonać na wszystkich
rodzajach skóry (oprócz
naczyniowej), czasem skóra może
reagować lekkim
zaczerwienieniem, które ustępuje
po paru godzinach. Jest szczególnie
zalecana osobom ,które mają
rozszerzone pory na skórze, blizny
potrądzikowe.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Podstawy higieny przy wykonywaniu
zabiegu
Omówienie urządzenia do
mikrodermabrazji korundowej
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegu
Przygotowanie skóry do zabiegu
mikrodermabrazji korundowej
Częstotliwość wykonywania zabiegów
mikrodermabrazji
Wpływ mikrodermabrazji na skórę
Pielęgnacja skóry po zabiegu
mikrodermabrazji
Zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi
pracy
część praktyczna
(6 godzin)

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Zajęcia praktyczne na modelach

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500zł

Iwona Kozak
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OXYBRAZJA

Oxybrazja to rodzaj peelingu
gdzie czynnikiem
złuszczającym jest strumień
rozproszonych kropelek soli
fizjologicznej i
powietrza, emitowany pod
ciśnieniem przez urządzenie.
Zabieg jest skuteczną a zarazem w
pełni bezpieczną metodą
złuszczania naskórka,
umożliwiającą przeprowadzenie
zabiegu również u osób o cerze
naczynkowej, delikatnej i wrażliwej,
co nie było możliwe w przypadku
zastosowania innych metod.
Oxybrazja jest szczególnie zalecana
do redukcji nadmiernie
zrogowaciałego naskórka, gdyż
bardzo skutecznie usuwa martwe
komórki. Sól fizjologiczna pod
ciśnieniem powoduje
odrywanie się zrogowaciałych
komórek od powierzchni skóry,
pozostawiając ją gładką i jednolitą.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Omówienie aparatury do oksybrazji
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonania zabiegu
Przygotowanie skóry i technika
wykonania zabiegu
Pielęgnacja skóry przed i po zabiegu w
warunkach domowych
Wpływ oxybrazji na skórę
część praktyczna
(6 godzin)

Diagnoza cery klientki (modelki)
Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Wykonywanie zabiegu na modelkach

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500zł

Iwona Kozak
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ULTRADŹWIĘKI

Jest to fala sprężysta o
częstotliwościach znajdujących się
powyżej górnej granicy słuchu
człowieka, przekraczającej 20 000
Hz, której podstawowym efektem
działania na tkanki jest działanie
mechaniczne zwane
“mikromasażem”, a spowodowane
wahaniem ciśnień w przebiegu fali
dźwiękowej.
Oddziałuje na ciało powodując
drganie komórek, zmienia ich
objętość i wywołuje ruch
cytoplazmy. Cząsteczki komórkowe
zaczynają wibrować i ocierać się o
siebie, co regeneruje i odmładza
tkanki.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Budowa skóry
Omówienie urządzenia do
ultradźwięków
Sonoforeza
Masaż wibracyjny
Wskazania i przeciwwskazania do
zabiegu
Łączenie funkcji aparatu z zabiegami
oferowanymi w gabinecie
Schematy zabiegów

część praktyczna
(6 godzin)

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Ćwiczenie zabiegów na modelach
(twarz i ciało)

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500zł

Iwona Kozak
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FALE RADIOWE

Zabieg z użyciem fal radiowych RF
jest nieinwazyjną i niechirurgiczną
metodą stymulacji odnowy włókien
kolagenowych. Metoda ta pozwala
skutecznie eliminować zmarszczki i
drobne linie oraz poprawiać
napięcie skóry, modelować twarz i
ciało.Terapia radiowa efektywnie
eliminuje wiele objawów starzenia
się skóry, jak „kurze łapki”,
opadające górne powieki; poprawia
owal twarzy i uelastycznia
epidermę. Ten rodzaj
zabiegu stosujemy także w terapii
antycellulitowej i odchudzającej –
fale radiowe skutecznie ujędrniają
skórę.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Wprowadzenie do tematu metod
liftingu skóry. Omówienie technik.
Metodyka zabiegu liftingu falami
radiowymi.
Analiza wskazań i przeciwwskazań do
wykonywania zabiegu.
Proces zabiegu: omówienie
poszczególnych etapów.
Prezentacja mechaniki zabiegu
prowadzona przez szkoleniowca.
Instruktaż obsługi urządzeń do fal
radiowych – omówienie zasad i
dopasowywanie parametrów
urządzenia w zależności od kondycji
skóry i stref oddziaływania.
Środki ostrożności i postępowanie po
zabiegu. Omówienie elementów terapii
pozabiegowej oraz pielęgnacji domowej

część praktyczna

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500zł

Iwona Kozak

(6 godzin)

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Ćwiczenie zabiegu na modelach
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DERMOMASAŻ +
LIPOSUKCJA KAWITACYJNA

Dermo-massager jest
nowoczesnym aparatem służącym
do wykonywania masażu
podciśnieniowego, którego
głównym działaniem jest
przywrócenie prawidłowego
funkcjonowania naczyń
włosowatych i limfatycznych w
skórze.
Dermomasaż jest odpowiednikiem
masażu ręcznego, często
stosowanego w fizykoterapii. Jest
to nowoczesny zabieg polegający
na oddziaływaniu na skórę i
podskórną tkankę łączną
równocześnie stymulacji
mechanicznej i podciśnienia.
Wielokierunkowe oddziaływanie
na tkankę pozwala uzyskać
doskonałe rezultaty nie tylko w
redukcji cellulitu (w różnym
stopniu zaawansowania) ale
również wysmuklenie sylwetki.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Podstawy higieny przy wykonywaniu
zabiegu dermomasażu i liposukcji
kawitacyjnej
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegu dermomasażu i
liposukcji kawitacyjnej
Omówienie działania urządzenia
Częstotliwość wykonywania zabiegów
Wpływ zabiegu na ciało
Zasady dezynfekcji stanowiska pracy
część praktyczna
(6 godzin)

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Zajęcia praktyczne na modelach

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500zł

Iwona Kozak
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SZKOLENIE Z KOMBAJNÓW
WIELOFUNKCYJNYCH DO 5
FUNKCJI
Kombajn kosmetyczny jest
urządzeniem wielofunkcyjnym
zajmującym
niewiele miejsca. Urządzenie
idealnie nadaje się do salonów
kosmetycznych oferujących swoim
klientom szeroki wachlarz
zabiegów
kosmetycznych.
Możliwe omówienie różnych
kombinacji zabiegowych zgodnie z
oczekiwaniami i potrzebami
klienta.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Omówienie sprzętu
Przybliżenie specyfiki każdego zabiegu
część praktyczna
(6 godzin)

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Wykonanie zabiegu na modelach

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500zł

Iwona Kozak
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SZKOLENIE Z KOMBAJNÓW
WIELOFUNKCYJNYCH
POWYŻEJ 5 FUNKCJI
Kombajn kosmetyczny jest
urządzeniem wielofunkcyjnym
zajmującym
niewiele miejsca. Urządzenie
idealnie nadaje się do salonów
kosmetycznych oferujących swoim
klientom szeroki wachlarz
zabiegów kosmetycznych. Do
wyboru możliwe różne opcje.
Możliwe omówienie różnych
kombinacji zabiegowych zgodnie z
oczekiwaniami i potrzebami
klienta.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Omówienie sprzętu
Przybliżenie specyfiki każdego zabiegu
część praktyczna
(6 godzin)

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Wykonanie zabiegu na modelach

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 1 000 zł

Iwona Kozak
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ELEKTROSTYMULACJA

Zabieg elektrostymulacji pozwala
przeprowadzać zabiegi
wyszczuplające poprzez stymulację
mięśni. Za jej pomocą efektywnie
poprawimy kondycję i
sprawność mięśni całego ciała,
skutecznie zredukujemy tkankę
tłuszczową, powstrzymamy procesy
wiotczenia skóry (poprawiając jej
napięcie), a przede wszystkim
efektywnie zredukujemy cellulit.

PLAN
SZKOLENIA

część teoretyczna
(2 godziny)

Wprowadzenie do tematu metod
wyszczuplania i odnowy biologicznej
Omówienie technik
Metodyka zabiegu elektrostymulacji
Analiza wskazań i przeciwwskazań do
wykonywania zabiegu
Proces zabiegu: omówienie
poszczególnych etapów

część praktyczna
(6 godzin)

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500 zł

Iwona Kozak

Prezentacja mechaniki zabiegu
prowadzona przez szkoleniowca
Instruktaż obsługi urządzeń do
elektrostymulacji – omówienie zasad
dopasowywania parametrów
urządzenia w zależności od kondycji
klienta i stref oddziaływania
Środki ostrożności i postępowanie po
zabiegu. Omówienie elementów
terapii pozabiegowej oraz pielęgnacji
domowej
Ćwiczenia na modelach
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DRENAŻ LIMFATYCZNY

Drenaż limfatyczny to masaż który
pobudza krążenie krwi
i limfy. Polega na uciskaniu i
pocieraniu skóry poprzez
zastosowane określonych technik i
specjalistycznych ruchów tak, by
przepchnąć nagromadzoną limfę, a
tym samym zlikwidować obrzęk i
poprawić krążenie
chłonki.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Podstawowe wiadomości o masażu
Oddziaływanie masażu na organizm
Wskazania i przeciwwskazania do
masażu
Ruchy masażu i ich znaczenie
część praktyczna
(6 godzin)

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Wykonanie zabiegu na modelkach

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500 zł

Iwona Kozak
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PROFIPEEL - INNOWACJA
GŁĘBOKA DERMABRAZJA

Profipeel to obrotowy dysk ze
specjalnie uformowaną
powierzchnią ścierną do
prowadzenia po skórze z lekkim
naciskiem.
Profipeel stosujemy po złuszczaniu
kwasami Re-action w ramach
zabiegu dla skór zanieczyszczonych
– Pure Harmony. W trakcie zabiegu,
powierzchnia ścierna obrotowego
dysku usuwa martwe komórki
warstwy rogowej w sposób szybki,
bezbolesny i bez podciśnienia.
Masujące ruchy dysku dodatkowo
stymulują skórę i wspomagają
usuwanie nadmiernego
rogowacenia.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Omówienie aparatury do zabiegu
Omówienie zabiegów pielęgnacyjnych
Przeciwwskazania i wskazania do
zabiegu profipeel
Częstotliwość wykonywania zabiegów
Procesy zachodzące w skórze pod
wpływem profipeel
część praktyczna
(6 godzin)

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Manualne wykonanie zabiegu przy
użyciu profipeel na modelce

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500 zł

Iwona Kozak

32

ENDERMOLOGIA

Endermologia jest to masaż całego
ciała specjalną głowicą wyposażoną
w dwie ruchome, niezależnie
pracujące rolki. Masowany
fałd skóry jest uprzednio zassany
przez podciśnienie wytwarzane w
specjalnej komorze, która posiada
możliwość regulacji dzięki czemu
ssanie może być ciągłe lub
pulsacyjne.
Skuteczność tej metody została
udowodniona klinicznie przez wiele
znanych ośrodków badawczych,
dzięki czemu posiada ona atest
FDA, Amerykańskiego Urzędu ds.
Lekarstw i Żywności.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Omówienie aparatury do zabiegu
Przeciwskazania i wskazania do zabiegu
endermologii
Częstotliwość wykonywania zabiegów
Oddziaływanie endermologii na ciało
Procesy zachodzące w organizmie pod
wpływem endermologii
część praktyczna
(6 godzin)

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Manualne wykonanie zabiegu przy
użyciu endermologii na modelce

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 800 zł

Iwona Kozak
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ENDERMOLOGIA LPG

Endermologia LPG to metoda
mechanicznego masażu, który
wykonuje się za
pomocą specjalnej głowicy. Zabieg
pozwala na pozbycie się tkanki
tłuszczowej z miejsc opornych na
ćwiczenia oraz dietę, a także na
ujędrnienie skóry i przyspieszenie
metabolizmu.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Omówienie aparatury do zabiegu
Przeciwskazania i wskazania do zabiegu
endermologii
Częstotliwość wykonywania zabiegów
Oddziaływanie endermologii na ciało
Procesy zachodzące w organizmie pod
wpływem endermologii
część praktyczna
(6 godzin)

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Manualne wykonanie zabiegu przy
użyciu endermologii na modelce

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 1 000 zł

Iwona Kozak
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LIPOLASER

LIPO Laser – innowacyjna
technologia lasera diodowego do
frakcyjnej redukcji tkanki
tłuszczowej. Doskonałe
rozwiązanie dla pacjentów
chcących zredukować centymetry
w obwodzie. Wykorzystywana do
zabiegów: modelujących sylwetkę,
redukujących tkankę tłuszczową
czy redukujących cellulit. LIPO
LASER jest zimnym laserem
diodowym klasy 3D, którego
skuteczność potwierdzona została
licznymi badaniami klinicznymi.
Zasada działania polega na
biostymulacji naturalnych kanałów
metabolicznych światłem
czerwonym o długości 650 nm.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Omówienie aparatury do zabiegu
lipolaserem
Omówienie zabiegów pielęgnacyjnych
Przeciwskazania i wskazania do zabiegu
Częstotliwość wykonywania zabiegów
Procesy zachodzące w skórze pod
wpływem lipolasera
część praktyczna
(6 godzin)

Pokaz zabiegu przez szkoleniowca
Manualne wykonanie zabiegu przy
użyciu lipolasera na modelce

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500 zł

Iwona Kozak
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BOA

Masaż przy pomocy urządzenia
BOA MAX to sposób na
wymodelowanie nóg, bioder,
pośladków, ramion a także
ujędrnienie skóry
oraz likwidację cellulitu. Aparat ten
to specjalnie skonstruowane
rękawy
wypełniane powietrzem, w którym
pod ciśnieniem powstają fale
uciskowe
pobudzające krążenie limfy. W
czasie zabiegu delikatny
bezpośredni
nacisk wywierany jest na stawy
skokowe, łydki, kolana, pośladki aż
do
talii. Podczas zabiegu klientka leży
zrelaksowana nie odczuwając
żadnego
dyskomfortu czy bólu. Po zabiegu
ciało jest odprężone i ożywione.
Znikają obrzmienia i obrzęki nóg,
ustępuje uczucie ociężałości.

PLAN
SZKOLENIA
część teoretyczna
(2 godziny)

Omówienie aparatury do zabiegu
Przeciwwskazania i wskazania do
zabiegu masażu BOA
Częstotliwość wykonywania zabiegów
Oddziaływanie boa na organizm
Procesy zachodzące w organizmie pod
wpływem boa
część praktyczna
(6 godzin)

Manualne wykonanie zabiegu przy
użyciu boa na modelce

czas trwania: 8 godzin
cena szkolenia: 500 zł

Iwona Kozak
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Iwona Kozak

TRENER Z ZAKRESU
WIZAŻU

Marta Karbowska
Kosmetolog oraz dyplomowana wizażystka. Z zaangażowaniem
podchodzi do każdego szkolenia. Przekazuje wiedzę w sposób jasny i
rzetelny.
Ukończyła Kosmetologię w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu oraz
szkołę makijażu Pro Academy School of Makeup.
Uczestniczy w licznych szkoleniach oraz kursach aby cały czas podnosić
swoje umiejętności i kwalifikacje.

Iwona Kozak

TRENER Z ZAKRESU
STYLIZACJI OPRAWY OKA

Angelika Centkowska
Kosmetolog oraz dyplomowana Stylistka oprawy
oka- szkoleniowiec z zakresu przedłużenia rzęs oraz
stylizacji brwi. Technik usług kosmetycznych oraz
przyszła Pani psycholog. Swoją wiedzę i doświadczenie
zawdzięcza wieloletnią praktyką oraz uczestnictwem w
licznych szkoleniach.

