Kurs stylizacja paznokci z użyciem
frezarki oraz szybkie zdobienia
gabinetowe
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/18/24925/311268

Cena netto

3 000,00 zł

Cena brutto

3 000,00 zł

Cena netto za godzinę

125,00 zł

Cena brutto za
godzinę

125,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

24

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-05-09

Termin zakończenia
usługi

2019-05-11

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-18

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-05-08

Maksymalna liczba uczestników

6

Kategoria główna KU

Usługi

Kategorie dodatkowe KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

REFOCUS Katarzyna Khanna

Osoba do kontaktu

Daria Mierzwa

E-mail

d.mierzwa@refocus.pl

Telefon

+48 575 757 530

Cel usługi
Cel biznesowy
Usługa rozwojowa ma charakter biznesowy, gdyż pozwala na poprawę sytuacji ekonomicznej i
wizerunkowej przedsiębiorstwa, poprzez inwestowanie w rozwój osoby profesjonalnie zajmującej się
stylizacją paznokci. Szkolenie pozwoli na poszerzanie wiedzy o kolejne obszary w stylizacji paznokci
oraz kluczowe kompetencje w branży beauty. Udział w szkoleniu pozwoli na optymalizację pracy w
gabinecie stylizacji paznokci oraz zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku dzięki wprowadzeniu
w zakres usług nowych umiejętności stylizacji - szybsza i kompleksowa usługa przy wykorzystaniu
urządzenia rotacyjnego jakim jest frezarka, wprowadzenie nowoczesnych kształtów: migdał
współczesny i kwadrat współczesny oraz poznanie modnych i szybkich metod zdobień. Szkolenie
przyczyni się do zwiększenia ilości stałych klientek poprzez umiejętność prawidłowej budowy
paznokci żelowych, która gwarantuje jakość, wytrzymałość i pożądany wygląd nowych stylizacji. Dzięki
szkoleniu przedsiębiorca zyska 5 nowych klientek (które będąc zadowolone z nowej jakości usług
zostaną klientkami stałymi/regularnymi) w okresie do 6 miesięcy od zakończenia szkolenia. Poznanie
szybkich zdobień gabinetowych pozwoli na otwarcie się na nową grupę klientek, które wymagają
takich innowacji. Nabyta wiedza i umiejętność szybszej pracy przy użyciu frezarki zwiększą także
możliwość przyjmowania większej ilości klientek w ciągu jednego dnia roboczego (przyspieszenie
stylizacji sprawi, że stylistka w ciągu dnia będzie mogła wykonać przynajmniej 2 stylizacje więcej).
Szacunkowo szkolenie to pozwoli na zwiększenie zysków w przedsiębiorstwie mierzonych metodą
księgową o m.in. 5 punktów procentowych w roku 2019 w stosunku do poprzedniego okresu
rozliczeniowego, roku 2018. Szkolenie to pozwoli również na rozszerzenie kompetencji miękkich,
dzięki którym uczestnik będzie umiał lepiej zrozumieć i zaspokoić potrzeby klienta.

Cel edukacyjny
Realizacja usługi ma charakter edukacyjny, gdyż umożliwia Uczestnikowi nabycie kompetencji
zawodowych. Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie specjalistyczną wiedzę z zakresu budowy
naturalnych paznokci i chorób aparatu paznokciowego wykluczających ewentualną usługę,
zdobędzie również wiedzę jak dbać o higienę w gabinecie stylizacji paznokci. Uczestnik pozna i
będzie wykorzystywał profesjonalne nazewnictwo dotyczące zawodowych zagadnień oraz
prawidłową architekturę paznokci przedłużanych, co sprawi, że wykonywane stylizacje będą
poprawne konstrukcyjnie (wytrzymałe i trwałe) oraz estetyczne. Uczestnik dzięki szkoleniu będzie
potrafił perfekcyjnie przygotować płytkę naturalnych paznokci pod aplikację produktów
światłoutwardzalnych, pozna metodę właściwego podkładania szablonów oraz będzie potrafił na nich
pracować, pozna sposoby szybkiej aplikacji żelu UV oraz posiądzie umiejętność bezpiecznej, szybkiej
i kompleksowej pracy frezarką. Nauczy się również wykonywania łatwych i szybkich zdobień
gabinetowych oraz zasad malowania żelem kolorowym, otrzyma również wskazówki i będzie potrafił
perfekcyjnie malować linię uśmiechu na paznokciu w stylizacji french. Dodatkowo uczestnik rozwinie
swoje kompetencje społeczne w zakresie efektywnej komunikacji z klientem oraz zrozumie potrzebę
planowania swojego rozwoju, systematycznego aktualizowania interdyscyplinarnej wiedzy w celu
poszerzania i pogłębiania własnych kompetencji.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Dzień 1 – Stylizacja paznokci monochromatyczna metodą
żelową na naturalnej płytce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Omówienie kluczowych zagadnień dotyczących budowy naturalnych i przedłużanych paznokci.
Praca frezarką – fundamentalne zasady
Przedstawienie schorzeń paznokci pojawiających się w pracy stylistki.
Zasady BHP i higiena w gabinecie kosmetycznym
.
Wykonanie manicure biologicznego przy użyciu frezarki
Perfekcyjne przygotowanie płytki paznokci pod aplikację żelu UV
Żelowanie naturalnej płytki paznokciowej – jak nakładać produkt, aby było jak najmniej pracy przy
opiłowaniu końcowym
8. Opiłowanie żelu frezarką
9. Malowanie monochromatyczne – jeden kolor

Dzień 2 – Przedłużanie paznokci na szablonie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Budowa paznokci przedłużanych – najważniejsze zasady nadawania kształtu
Metody podkładania szablonów
Przygotowanie płytki do aplikacji żelu UV
Podkładanie i docinanie szablonów
Tworzenie szkieletu żelowego na szablonach
Dopasowanie i nadawanie kształtu migdał nowoczesny i square (kwadrat)
Opracowanie przedłużonych paznokci frezarką
Malowanie końcówki french

Dzień 3 – Zdobienia gabinetowe

1.
2.
3.
4.

Ombre i baby boomer
Technika mokre na mokre
Doskonały efekt kocie oko i zastosowanie żeli transparentnych
Ornamenty, kwiaty

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po szkoleniu uczestnik będzie:
Znał i wykorzystywał prawidłowe nazewnictwo w zakresie budowy naturalnej płytki paznokciowej,
budowy paznokci przedłużanych
Maił wiedzę o schorzeniach aparatu paznokciowego
Wiedział jak rozpoznać przeciwwskazania do stylizacji żelowej
Znał zasady dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie kosmetycznym
Potrafił prawidłowo i szybko aplikować żel i przedłużać paznokcie na szablonach
Potrafił szybko i bezpiecznie pracować frezarką na każdym etapie stylizacji
Potrafił aplikowania koloru, estetycznych, modnych zdobień gabinetowych, oraz perfekcyjnego
malowania końcówki french
Mial większą świadomość i umiejętności samokształcenia się, komunikacji interpersonalnej oraz
umiejętności planowania swojego rozwoju

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli salonów kosmetycznych oraz ich pracowników, dla osób
chcących rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie stylizacji paznokci oraz dla osób, które chcą
przyspieszyć swoją pracę w zakresie stylizacji paznokci metodą żelową.

Materiały dydaktyczne
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma skrypt szkoleniowy obejmujący wszystkie zagadnienia poruszane na
szkoleniu

Informacje dodatkowe
Podczas 1 i 2 dnia szkolenia uczymy się na modelkach, uczestnik szkolenia powinien zapewnić
sobie 2 modelki, na których będzie mógł ćwiczyć
W 3 dniu szkolenia (zdobienia) pracujemy na tipsach
Zapewniamy Uczestnikom wszystkie produkty i urządzenia potrzebne podczas szkolenia
W trakcie szkolenia pracujemy na bezkwasowych produktach niemieckiej firmy Pina Parie

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Stylizacja paznokci monochromatyczna
metodą żelową na naturalnej płytce
(Ramowy program usługi pkt. 1-9)

2019-0509

08:00

16:00

8:00

2

Przedłużanie paznokci na szablonie
(Ramowy program usługi pkt. 1-8)

2019-0510

08:00

16:00

8:00

3

Zdobienia gabinetowe (Ramowy
program usługi pkt. 1-4)

2019-0511

08:00

16:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Joanna Bryniarska

Obszar specjalizacji

Stylizacja paznokci, szkolenia w zakresie stylizacji
paznokci

Doświadczenie zawodowe

13 lat doświadczenia jako stylistka paznokci, od
2014 r. do teraz - współpraca z firmą Pina Parie
Polska jako instruktor i szkoleniowiec marki,
nauczyciel praktycznej nauki zawodu w szkole
kosmetycznej 2008 – 2010

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Nauczyciel w szkole kosmetycznej, kursy z
dofinansowania urzędu pracy, prowadzenie
szkoleń ze stylizacji paznokci metodą żelową i
hybrydową dla firmy Pina Parie

Wykształcenie

Wyższe - mgr filologia słowiańska, studia
podyplomowe - kosmetologia, technik usług
kosmetycznych, dyplomowana stylistka,
instruktor marki Pina Parie na rynek polski,
nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
przygotowanie pedagogiczne

Lokalizacja usługi

Adres:
Legionów 26/28
43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
ul. Legionów 26/28, bud.
Bielsko-Biała

F,

Warunki logistyczne:

43-300

