
10 Masaży w 5 dni



 Centrum Szkoleniowe Iwony
Kozak to nowoczesna instytucja
szkoleniowa stworzona z myślą o 
 kosmetologach, kosmetyczkach
oraz osobach które pragną
rozpocząć przygodę z kosmetyką.
Kosmetolodzy specjaliści  dbają o
to, by przekazywać wiedzę i
umiejętności rzetelnie i
profesjonalnie. 
Zakres naszych poszukiwań i
zainteresowań to masaż
Wierzymy, że wiedza i praktyczne
umiejętności to spójna całość,
którą staramy się przekazywać w
trakcie kursów i szkoleń. 
Dlatego w  trosce o adeptów oraz
przyszłych klientów, stale
podnosimy nasze kompetencje i
kwalifikacje.
Wieloletnie doświadczenie w
dziedzinie masażu sprawia, że
grono ludzi obdarzających
centrum szkoleń Iwony Kozak
zaufaniem stale się powiększa i jest
to dla nas powodem do dumy.

emanuelle

„Piękno zbawi �wiat” - Fiodor Dostojewski

poznaj moje najważniejsze
warto�ci



Przyszło�� zaczyna się dzi�

10 Masaży w 5 dni:

1.Masaż klasyczny ciała i twarzy anty-

aging

2.Masaż Bambusem i Gorącymi

kamieniami

3.Masaż lomi lomi i stemplami ziołowymi

4. Masaż Bańką chinską twarzy i ciała

5.Hinduski masaż głowy i masaż olejami

Delikatna materia piękna i estetyki wymaga

precyzji i umiejętności

Kompleksowa wizja piękna i estetyki,

wyrosła z humanistycznej refleksji i miłości

do człowieka, sprawia, że stawiamy na

doskonałość i kompleksowość naszych

działań

Życiowe motto – zmienia się na różnych jego

etapach, 

ale pamietaj 

„Przyszłość zaczyna się dziś”.
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STANDARDY
W centrum szkoleniowym Iwony Kozak
szkolimy na najwyższym poziomie,
zgodnie z europejskimi standardami przy
użyciu zaawansowanych technologii
Cieszymy się dużym zainteresowaniem i
uznaniem ze strony  kursantów

PRIORYTETY
Celem i priorytetem Centrum
szkolniowego Iwony Kozak jest
przekazanie praktycznej wiedzy w taki
sposób, żeby kursantki po zakończonym
kursie mogli samodzielnie
przeprowadzać zabiegi w swoich
gabinetach i klinikach

ROZWÓj
Nieustannie poszerzamy ofertę szkoleń
Centrum szkoleniowego Iwony Kozak,
dostosowując ją jednocześnie do potrzeb
pacjentów, którzy oczekują od rynku
kosmetycznego  coraz więcej.

OPINIE
Jesteśmy dumni, gdyż nasi absolwenci
wracają na kolejne kursy i polecają nas
znajomym. To dla nas najlepsza
rekomendacja 



Organizujemy nasze kursy z największym zaangażowaniem i w sposób jak
najbardziej profesjonalny.
Mamy pewność, że każdy z uczestników nabędzie podczas nich niezbędną wiedzę z
określonej dziedziny. Tym samym będzie mógł przeprowadzać zabiegi w bezpieczny
i efektywny sposób, zyskując akceptację i zaufanie swoich pacjentów 
Możliwość przeprowadzenia dużej ilości zabiegów podczas szkolenia sprawia, że
kursanci po jego ukończeniu czują się pewni siebie i swoich umiejętności. 
Dzięki temu mogą od razu wykonywać zabiegi w swoich gabinetach i klinikach. 
W ten sposób unikamy sytuacji, kiedy to uczestnik samodzielnie, bez żadnego
wsparcia musi przeprowadzić swój pierwszy zabieg

W ostatnich latach Masaż wywołuje wiele emocji, co pobudza chęć pogłębiania
wiedzy na jej temat. Zarówno klienci, jak osoby wykonujące  chcą wiedzieć o nich
coraz więcej. 
Centrum szkoleń Iwony Kozak umożliwia kosmetyczkom, osobom które chcą zacząć
przygodę z kosmetyką  zdobycie unikatowej wiedzy oraz odpowiednich umiejętności
i kwalifikacji uprawniających do świadczenia usług z zakresu masażu

Małgorzata
Łukasi�ska

Wiedza

Profesjonalizm

Rozw�j Zawodowy

. . .



Centrum Szkole� 
Iwony Kozak

Placówka zajmuje się
także promocją i
zachowaniem zdrowia z
naciskiem na
pozostawanie w zgodzie z
poszczególnymi fazami
życia człowieka,
praktykując holistyczne
podejście do estetyki ciała
ludzkiego – w oparciu o
zdobycze innych dziedzin
nauki.

Kosmetyka to sztuka
życia, która opiera się na
zachowaniu witalności i
zdrowia do późnego
wieku. Utrzymaniu
wyglądu jak milion
dolarów  tak, by zachować
zdrowie i jakość życia
pacjentów jak najdłużej.

Nasz misja to praca naukowa
w zakresie
kosmetyki,kosmetologii
estetycznej,stylizacji rzęs i
brwi , masażu,stylizacji
paznokci,podologii,makijażu
permanentnego,
wizażu,urządzeń
kosmetycznych 
 rozpowszechnianie w Polsce
idei , edukacja i szkolenie .

Misja Centrum Holistyczne
podej�cie

Kosmetyka to styl
życia



Część teoretyczna(30 min):

Omówienie technik i ich działania w obrębie pola
zabiegowego
Fizjologiczne podstawy powstawania zmarszczek
Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu
Zasady pracy z klientem
Seria zabiegów i jej efekty
Anatomia i fizjologia człowieka
Wprowadzenie do zagadnień masażu klasycznego
Rys historyczny
Podstawowe zasady masażu klasycznego
Ośrodki wspierające masaż klasyczny
Postawa masażysty, zasady BHP
Mechanizm działania masażu
Techniki masażu
Wpływ masażu na tkanki i układy organizmu

Część praktyczna(3-5 godz.):

Wykonanie masażu na modelce

Masaż klasyczny
ciała i twarzy anty-

aging

Masaż klasyczny to najpopularniejszy masaż, który
w zależności od formy – intensywności może być
traktowany jako leczniczy, relaksacyjny,
pobudzający. Masaż klasyczny ma na celu
poprawienie psychofizycznego stanu pacjenta.
Masaż anti-aging twarzy to rodzaj drenażu
limfatycznego. Powstrzymuje procesy starzenia, w
doskonały sposób poprawia sprężystość mięśni i
elastyczność skóry twarzy. Podczas masażu
limfatycznego niwelowane są zmarszczki w okolicy
czoła, kącików oczu (tzw. „kurze łapki”), bruzdy
przynosowe, a także zmarszczki widoczne w
kącikach ust

: .



Część teoretyczna (30min):

Zapoznanie z narzędziami do wykonywania masażu
Omówienie podstaw pracy na układzie limfatycznym
Metodyka zabiegu
Omówienie wskazań i przeciwwskazań do zabiegu oraz
działania na organizm
Historia i pochodzenie techniki masażu kamieniami
Podstawy teoretyczne
Zapoznanie z narzędziami do wykonywania tego
masażu
BHP pracy z urządzeniem do podgrzewania kamieni i
wykorzystania ciepła w pracy z klientem
Omówienie wskazań i przeciwwskazań oraz działania
zabiegu

Część praktyczna(3-5 godz.):

Wykonanie masażu na modelce

Masaż Bambusem i
Gorącymi

kamieniami

Masaż gorącymi kamieniami to połączenie
tradycyjnych technik masażu z użyciem gorących
kamieni bazaltowych, podgrzanych do
odpowiedniej temperatury. Daje to efekt
niesamowitego odprężenia, relaksu, wewnętrznej
równowagi, rozluźnienia mięśni i pobudzenia
krążenia.
Orientalny, relaksacyjny masaż wykonywany za
pomocą pałeczek bambusa, które są rolowane po
ciele, oraz miotełek bambusowych, które
wykorzystuje się do oklepywania. Pałeczki mają
różne grubości i długości, gdyż są dostosowane do
różnych technik i wielkości ciała

: .



Część teoretyczna (30min):

Zapoznanie z narzędziami do wykonywania masażu
Omówienie podstaw pracy na układzie limfatycznym
Metodyka zabiegu
Omówienie wskazań i przeciwwskazań do zabiegu oraz
działania na organizm
Historia i pochodzenie techniki masażu lomi lomi i
stemplami ziołowymi
Podstawy teoretyczne
Zapoznanie z narzędziami do wykonywania tego
masażu
Postawa masażysty, zasady BHP
Omówienie wskazań i przeciwwskazań oraz działania
zabiegu

Część praktyczna(3-5 godz.):

-wykonanie masażu na modelce

Masaż lomi lomi i
stemplami
ziołowymi

Masaż ten ma swe źródła w Tajlandii i stosowany
jest od ponad 400 lat. Zgodnie z tajską tradycją
mieszanka leczniczych ziół jest zawijana w
bawełniany materiał, następnie podgrzewana i
aplikowana na ciało poprzez masaż. Tradycyjne
tajskie stemple zawierają kurkumę, trawę
cytrynową, kafir oraz kamforę.
Masaż Lomi Lomi – to świątynny masaż wywodzący
się z rejonów Polinezji, w dawnych czasach
wykonywany przez Kahunów jako rytuał przejścia w
nowy etap życia. Hawajczycy wierzą, że zdrowie to
stan swobodnego przepływu energii w ciele, a
choroba pojawia się, gdy ten przepływ zostaje na
dłuższy czas zablokowany.

: .



Część teoretyczna (30min):

Historia i pochodzenie techniki masażu bańką chińską
Podstawy teoretyczne
Zapoznanie z narzędziami do wykonywania tego
masażu
Efekty pożądane i niepożądane
Omówienie wskazań i przeciwwskazań oraz działania
zabiegu

Część praktyczna (3-5 godz.):

Wykonanie masażu na modelce

Masaż Ba�ką
chinską twarzy i

ciała

Pobudza krążenie krwi i płynów ustrojowych,
pomaga pozbyć się zbędnych produktów
przemiany materii oraz toksyn z organizmu. W
wyniku przyspieszenia przemiany materii następuje
redukcja tkanki tłuszczowej, często masaż bańkami
stosowany jest jako antycellulitowy.
Ujędrnia, uelastycznia skórę. Wspomaga redukcję,
wypłycenie zmarszczek. Pobudza  krążenie. Wpływa
regeneracyjnie i odżywczo na skórę twarzy.

: .



Część teoretyczna (30min):

Historia i pochodzenie techniki masażu
Podstawy teoretyczne
Zapoznanie z narzędziami do wykonywania tego
masażu
Efekty pożądane i niepożądane
Omówienie wskazań i przeciwwskazań oraz działania
zabiegu
Historia i źródła masażu głowy
Pozycja i przygotowanie pacjenta do zabiegu
Możliwe warianty techniki zabiegowej
Wskazania i przeciwwskazania
Działanie na organizm
Techniki wykorzystywane w zabiegu

Część praktyczna(3-5h):

Wykonanie masażu na modelce

Hinduski masaż
głowy i masaż

olejami

Hinduski masaż głowy ma ponad 5000 lat tradycji.
Jest oparty na starożytnym ajurwedyjskim systemie
medycznym. Pomaga przywrócić równowagę ciała,
duszy i umysłu, co staje się bodźcem do
podniesienia ogólnego samopoczucia, ale też
leczenia wielu chorób.
Masaż aromaterapeutyczny – technika masażu
wykorzystująca prastarą wiedzę z dziedziny
aromaterapii. Indywidualne podejście do klienta
czyni ten zabieg wyjątkowym poprzez tworzenie
kompozycji zapachowych dobranych do potrzeb
danej osoby – jej nastroju, samopoczucia,
konkretnych potrzeb w danej chwili.

: .



5 dni 10 masaży

Wybierz nasz pakiet szkoleniowy 5 dni 10 masaży  i stań się specjalistą w swoim fachu. Dzięki

temu szkoleniu możesz ruszyć w świat masażu, działać od razu. Otworzyć gabinet, zacząć

pracę w salonie lub rozpocząć działaność mobilną .Naprawdę! Spełnij swoje marzenia

,rozwijaj swoje pasje. 

Centrum szkoleń Iwony Kozak
884  787 526
szkolenia@kontact
www.szkolenia.kontact.pl

5 Dni

Masaż klasyczny ciała i twarzy anty- aging
10 masaży w 5 dni:

1.
2. Masaż Bambusem i Gorącymi kamieniami

3. Masaż lomi lomi i stemplami ziołowymi
4. Masaż Bańką chińską twarzy i ciała

5. Hinduski masaż głowy i masaż olejami

4400 zł

Pakiet



Zapisz Się!!! 
Zacznij zaw�d z Nami!

Tel: 884 787 526

szkolenia@kontact.pl

www.szkolenia.kontact.pl


