
4 Dni 
Podologii



 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 stylizacja rzęs i
brwi.
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 stylizacji rzęs i brwi
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�

Zawód Podologa w 4 dni

1. Wprowadzenie do podologii + usuwanie

odcisków i modzeli za pomocą frezów.

2. Rekonstrukcja uszkodzonej płytki oraz

klamra bs classic.

3. Usuwanie odcisków i modzeli za

pomocą skalpela

4. Usuwanie brodawek wirusowych,

badanie mykologiczne

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 pamiętaj, 

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
szkoleniowego Iwony Kozak jest
przekazanie praktycznej wiedzy w taki
sposób, żeby kursantki po zakończonym
kursie mogły 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 zawód Podologa wywołuje wiele emocji, co pobudza chęć
pogłębiania wiedzy na jej temat. Zarówno pacjenci, jak osoby wykonujące  chcą
wiedzieć o niej 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 Podologii.

Magdalena
Niży�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.

Podologia 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.

Nasza 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

Podologia to styl
życia



Wprowadzenie do
podologii 

: .

Wprowadzenie do podologii ma za zadanie w szczególny i
przystępny sposób przygotować kursantów do
samodzielnego rozpoznawania zmian patologicznych w
obrębie kończyn dolnych.
Celem kursu jest zaznajomienie przyszłych podologów z
pielęgnacją kończyn dolnych, z anatomią stopy i 
zasadami higieny, jako że podologia jest nauką
interdyscyplinarną i obejmuje między innymi: dermatologię,
biomechanikę i wiele innych.

Część teoretyczna (4 godziny):

Higiena dłoni i stóp
Anatomia i fizjologia skóry stóp
Budowa i choroby paznokci
Zapoznanie się z ogólnymi zasadami panującymi w
gabinecie podologicznym
Dezynfekcja i sterylizacja
Materiałoznawstwo
Podstawowa analiza stóp pacjenta
Dobór preparatów i odpowiedniej techniki zabiegu



Usuwanie
odcisk�w i modzeli

za pomocą
specjalistycznych

frez�w 

: .

Pedicure medyczny wymaga od podologa prawidłowej
diagnozy oraz dobrania odpowiednich narzędzi rotacyjnych,
w celu przeprowadzenia zabiegu w sposób sprawny,
bezpieczny i bezbolesny dla pacjenta. Pedicure medyczny to
zabieg wykonywany w celu usunięcia modzeli oraz
odcisków.

Część teoretyczna (2 godziny):

Higiena dłoni i stóp
Anatomia i fizjologia skóry stóp
Budowa i choroby paznokci
Zapoznanie się z ogólnymi zasadami panującymi w
gabinecie podologicznym
Dezynfekcja i sterylizacja
Materiałoznawstwo
Podstawowa analiza stóp pacjenta
Dobór preparatów i odpowiedniej techniki zabiegu
Dobór odpowiednich narzędzi rotacyjnych.

Część praktyczna (4-6 godzin):

Wykonanie pedicure specjalistycznego na modelce



Rekonstrukcja
uszkodzonej płytki

paznokciowej u st�p

: .

Rekonstrukcja paznokci to jeden z najczęściej
wykonywanych zabiegów podologicznych, który
wykonywany jest w przypadku uszkodzeń mechanicznych
lub w przypadku paznokci ze zmianami
chorobotwórczymi. Rekonstrukcja paznokcia jest
doskonałą alternatywą dla osób, u których wystąpił proces
zahamowania wzrostu paznokci. Zabieg polega na
odbudowie uszkodzonych paznokci, za pomocą
specjalistycznych preparatów, które pozwalają na
odbudowę płytki czasowo lub na stałe.

Część teoretyczna (2 godziny):

Istota rekonstrukcji paznokcia, na czym polega
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Prawidłowa technika pracy
Materiałoznawstwo
Przygotowanie płytki do zabiegu
Prawidłowa technika odbudowy paznokcia

Część praktyczna (6 godzin):

Wykonanie zabiegu rekonstrukcji paznokcia na modelu



Klamra bs/classic

: .

Klamra BS classic jest klamrą jednoczęściową, plastikową
klejoną, którą możemy stosować w przypadku
wrastających paznokci jednostronnie i obustronnie.
Klamra jest prawie niewidoczna na paznokciu a jej
dodatkowym atutem jest możliwość aplikacji w
przypadku mniejszych paznokci.Kurs skierowany do osób,
które chcą zdobyć umiejętności z zakresu aplikacji
KlamryBS Classic. Przed przystąpieniem do kursu należy
znać podstawy z zakresu podologii lub odbyć szkolenie
wprowadzające.

Część teoretyczna (2 godziny):

Etiologia wrastających paznokci
Charakterystyka klamry BS classic
Zasady działania klamry
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Prawidłowy dobór klamry do szerokości paznokcia
Prawidłowe wymierzenie oraz technika aplikacji klamry 

Część praktyczna (6 godzin):

Praca na modelkach pod nadzorem specjalisty



Usuwanie odcisk�w
za pomocą skalpela

: .

Skalpel w gabinecie podologicznym to jedno z kluczowych
narzędzi. Usuwanie bolesnych zmian takich jak odciski czy
modzele można wykonać bezboleśnie, szybko i bardzo
sprawnie przy użyciu skalpela. Zabieg jest w pełni
bezbolesny i bezpieczny dla pacjenta.Kurs skierowany do
osób, które chcą zdobyć umiejętności z zakresu usuwania
zrogowaceń i odcisków za pomocą skalpela. Przed
przystąpieniem do kursu należy znać podstawy z zakresu
podologii lub odbyć szkolenie wprowadzające.

Część teoretyczna:

Charakterystyka skalpela
Rodzaje ostrzy i ich zastosowanie w podologii
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Prawidłowa przygotowanie stóp do zabiegu
Prawidłowa technika pracy, usuwanie odcisków i modzeli

Część praktyczna:

Praca na modelach pod nadzorem specjalisty



Część teoretyczna ( 2 godziny)

Brodawka 
Obowiązkowa współpraca interdyscyplinarna, diagnoza
różnicowa, nastawienie pacjenta do przebiegu leczenia,
terapia. (przebieg terapii, rozmowa z pacjentem 
Uświadomienie przyczyn zaistnienia infekcji)
Charakterystyka brodawek wirusowych
Rodzaje brodawek
Omówienie różnic między brodawką a odciskiem
Metody usuwania brodawek (fizykalne, chemiczne)
Domowe sposoby usuwania brodawek
Usuwanie brodawek wirusowych w gabinecie
podologicznym
Oczyszczanie
Jak przeprowadzić skuteczną terapię
Procedury obowiązujące w gabinecie podologicznym w
trakcie usuwania brodawek

Część praktyczna ( 6 godz.)

Zajęcia z udziałem modeli, praca samodzielna pod
nadzorem podologa

Usuwanie brodawek
wirusowych

: .

Brodawki wirusowe, potocznie nazywane kurzajkami,
powstają w skutek słabego układu odpornościowego oraz
sprzyjających warunkach na skórze. Zmiany mogą
wystąpić pojedynczo lub twarząc trudne do wyleczenia
skupiska. Brodawki mogą występować w formie płaskiej
lub nadbudowanej, z tego powodu zdarza się iż brodawka
jest mylona z odciskiem.



Badanie
mykologiczne

: .

Badanie mykologiczne, które ułatwia i usprawnia
diagnostykę w obrębie płytki paznokcia. Bardzo dużo
trudności sprawia zróżnicowanie zmian, które mogą
powstać na skutek urazów mechanicznych, chorób
ogólnoustrojowych, zmian związanych z wiekiem bądź
zmiany, które spowodowane są grzybami lub bakteriami.
Dlatego też tak ważnym jest aby wykonać badanie i jak
najszybciej potwierdzić zmianę chorobową oraz wdrożyć
odpowiednie leczenie.

Część teoretyczna ( 2 godziny)

Charakterystyka grzybicy i jej rodzaje
Zmiany płytki paznokcia a choroby ogólnoustrojowe
Wskazania do badania
Prawidłowe przygotowanie pacjenta
Pobieranie materiału

Część praktyczna ( 6 godzin)

Praca na modelkach pod nadzorem specjalisty



4 dni Podologii

Wybierz nasz pakiet szkoleniowy 4dni Podologii i stań się specjalistom w swoim fachu. Dzięki

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

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

4 Dni

1.Wprowadzenie do podologii+ usuwanie
odcisków i modzeli za pomocą frezów.

2.Rekonstrukcja uszkodzonej płytki oraz klamra
bs classic.

3.Usuwanie odcisków i modzeli za pomocą
skalpela

4.Usuwanie brodawek wirusowych ,badanie
mykologiczne

4500 zł

Pakiet



Zapisz Się!!! 
Zacznij zaw�d z Nami!

Tel: 884 787 526

szkolenia@kontact.pl

www.szkolenia.kontact.pl


