Szkoła makijażu permanentnego
Katarzyny Liera- Liera Academy,
edycja I, zjazd II
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

2019/05/15/22848/402300

Cena netto

2 000,00 zł

Cena brutto

2 460,00 zł

Cena netto za godzinę

125,00 zł

Cena brutto za
godzinę

153,75

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-23

Termin zakończenia
usługi

2019-10-24

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-16

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-30

Maksymalna liczba uczestników

6

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Czy usługa pozwala na zdobycie 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

Liera.pl Katarzyna Liera

Osoba do kontaktu

Anna Kowalczyk

E-mail

anna.kowalczyk@liera.pl

Telefon

509324707

Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma charakter edukacyjny. Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników
szkolenia do wykonywania makijażu permanentnego ze szczególnym uwzględnieniem pigmentologii
i kolorymetrii w makijażu permanentnym oraz pigmentacji brwi metodą cienia i powder effect. Po
zakończonym szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu: pojęcie mikropigmentacji, elementy
dermatologii i budowa skóry, choroby, karta klienta, wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,
pielęgnacja po zabiegu, wyposażenie stanowiska pracy, techniki pigmentacji. Uczestnicy nabędą
umiejętności: organizacja własnego miejsca pracy przez kursantkę, umiejętność wykonywania
technik pigmentacji na szablonach szkoleniowych. Kompetencje: Uczestnicy uzyskają oraz rozwiną
kompetencje społeczne dzięki którym rozwiną umiejętności komunikacji aktywnego słuchania i
trafnego określenia potrzeb klientów.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Dzień 1:
1. Kolorymetria i pigmentologia w makijażu permanentnym
2. Zajęcia malarskie
Dzień II:
1. Techniki rysunku i projektu wstępnego brwi
2. Techniki pigmentacji brwi metodą cienia i powder effect- praca na modelkach
3. Pielęgnacja po zabiegu makijazu permanentnego brwi
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu: pigmentologii i kolorymetrii w
makijażu permanentnym, technik projektu i rysunku wstępnego brwi, technik pigmentacji brwi metodą
cienia i powder effect
Uczestnicy nabędą umiejętności: wykonywania rysunku i projektu wstępnego brwi, pigmentacji brwi

metodą cienia i powder effect
Kompetencje: Uczestnicy uzyskają oraz rozwiną kompetencje społeczne dzięki którym rozwiną
umiejętności komunikacji aktywnego słuchania i trafnego określenia potrzeb klientów.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie:
- będzie posiadał wiedzę na temat pigmentologii i kolorymetrii w makijażu permanentnym
-będzie posiadał wiedzę na temat rysunku i projektu wstępnego brwi
-będzie posiadał wiedzę na temat wskazań i przeciwwskazań do zabiegu
-będzie posiadał wiedzę na temat pielęgnacji po zabiegu
- będzie posiadał wiedze na temat technik pigmentacji
- będzie posiadał umiejętność wykonywania rysunku i projektu wstępnego brwi
- będzie posiadał umiejętność wykonywania technik pigmentacji brwi metoda cienia i powder effect
- na poziomie kompetencji uczestnicy uzyskają oraz rozwiną kompetencje społeczne dzięki którym
rozwiną umiejętności komunikacji aktywnego słuchania i trafnego określenia potrzeb klientów.

Grupa docelowa
Osoby zainteresowane nauką profesjonalnego makijażu permanentnego

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Pigmentologia i kolorymetria w
makijażu permanentnym

2

Techniki rysunku wstępnego brwi,
pigmentacja brwi - ćwiczenia na
modelkach

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-1023

09:00

17:00

8:00

2019-1024

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Katarzyna Liera

Obszar specjalizacji

makijaż permanentny, poprawianie źle
wykonanych makijaży permanentnych,

Doświadczenie zawodowe

Własne salony kosmetyczne - ponad 20 lat
doświadczenia, ukończonych kilkadziesiąt
szkoleń w zakresie usług kosmetycznych,
Wykonywanie makijażu permanentnego od
ponad 10 lat, obecnie specjalizuje się wyłącznie
w makijażu permanentnym.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Najlepszy w Polsce specjalista w branży makijażu
permanentnego, 10 lat doświadczenia w
zawodzie linergistki. Wykonanych kilka tysięcy
zabiegów, Posiada 20 certyfikatów z makijażu
permanentnego, ukończone szkolenia w Polsce i
za granicą. Opracowanie własnej opatentowanej
metody pigmentacji ust "LILY-LIPS!" pozwalającej
na uzyskanie wspaniałego efektu końcowego.

Wykształcenie

Kosmetyczne-średnie, ukończone policealne
studium kosmetyczne Anieli Goc w Poznaniu

Lokalizacja usługi
Adres:
al. Aleja Jana Pawła II 80/A37
00-157 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

