"Architektura spojrzenia " Barbara
Puszkarek
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

2019/05/21/26868/404655

Cena netto

2 700,00 zł

Cena brutto

2 700,00 zł

Cena netto za godzinę

192,86 zł

Cena brutto za
godzinę

192,86

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

14

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-07-15

Termin zakończenia
usługi

2019-07-16

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-07-14

Maksymalna liczba uczestników

4

Kategoria główna 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 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

Barbara Puszkarek Beauty And You

Osoba do kontaktu

Barbara Puszkarek

E-mail

barbarapuszkarek@gmail.com

Telefon

533616662

Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie składa się z innowacyjnych zabiegów,popularnych wśród wielu odbiorców. Wprowadzenie
zabiegu pozwoli na podniesienie rangi gabinetu na obecnym rynku.Zbiegi dostępne w gabinecie
przyciągną większą liczbę klientów co prowadzi do zwiększonych zysków gabinetu i jego rozwojem.

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności w zakresie stylizacji rzęs oraz brwi. Uczestnik pozna
podstawowe zasady wykonywania zabiegu liftingu,botoxu,laminacji oraz zaznajomi się z zabiegiem
henny pudrowej.Kursant zdobędzie kompetencje społeczne które ułatwią mu pracę z
klientem.Pozna podstawowe zasady BHP oraz przeciwwskazania do wykonywania
zabiegów.Uczestnik podniesie swoje kompetencje rozwojowe.Będzie potrafił dostosować usługę
pod potrzeby klienta oraz samodzielnie wykona zabiegi.Uczestnik zaznajomi się z wszelkimi
zagadnieniami dotyczącymi architektury spojrzenia.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1.Część teoretyczna:
Czym jest architektura spojrzenia
Historia stylizacji brwi oraz rzęs
Anatomia oka
Budowa skóry
Informacje o składnikach
Przyrządy oraz produkty potrzebne do wykonywania zabiegów
Podstawowe zagadnienia w stylizacji rzęs(lifting,botox,laminacja)
Podstawowe zagadanienia w stylizacji brwi (geomeria,henna pudrowa)
Etapy zabiegów
Zdrowie,bezpieczeństwo i higiena
Botox rzęs,keratynowa laminacja oraz farbowanie rzęs

Budowanie brwi i ich korekta
Koloryzacja henną pudrową
Personalizacja koloru
Przeciwskazania do wykonywania zabiegów
Konsultacja przed zabiegowa
Procedura relaksacji
Omówienie podstawowych zasad BHP podczas wykonywania zabiegów
2.Część praktyczna
Praca z nicią,kredką,woskiem twardym
Praca na modelce-wykonanie zabiegu przez instruktora(stylizacja brwi oraz rzęs)
Praca na modelce-wykonanie zabiegu przez kursantkę(stylizacja brwi oraz rzęs)

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Wiedza teoretyczna
Kursant po zakończonym szkoleniu będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz techniczną jak wykonać
atrakcyjną architekturę oka.Pozna podstawowe zagadanienia:lifting,botox,laminacja,geometria,henna
pudrowa.Pozna anatomię oka oraz budowę włosa.Zaznajomi się z historią brwi oraz rzęs.Pozna
podstawowe zasady wykonawania zabiegu.Będzie pracował na określonych produktach oraz przy
użyciu odpowiednich narzędzi.Kursant będzie posiadał wiedzę o składnikach i produktach na jakich
pracuję.Będie umiał rozpoznać przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
Kompetencje techniczna:
Uczestnik będzie potrafił samodzielnie wykonać zabieg liftingu,botoxu,laminacji oraz nie będzie mu obca
geometria brwi i ich koloryzacja.Samodzielnie skompletuje kuferek stylisty oraz będzie wiedział jak
odpowiednio,zgodnie z zasadami BHP przygotować swoje stanowisko pracy.Będzie potraﬁł wykonać
koloryzcję brwi i rzęs oraz pozna metody i techniki stosowane w zabiegach.Będzie wiedział jak powinno
wyglądać budowanie brwi oraz zapozna się z rysunkiem technicznym.Uczestnik nauczy się pracować z
nicią,kredką oraz woskiem twardym.Kursant będzie wiedział jak powinna wyglądać prawidłowa
architektura
spojrzenia
z
uwzględnieniem
odpowiedniego
kształtu
brwi
oraz
"świeżego" spojrzenia.Kursant
zdobędzie umiejętności praktyczne,co umożliwi mu dalsze
praktykowanie zdobytej wiedzy w celu osobistego rozwoju.
Kompetencje społeczne:
Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę jak pracować z klientem,w jaki sposób
przeprowadzać z nim dialog oraz jak dobierać odpowiednie produkty.Na podstawie przeprowadzonej
rozmowy przed zabiegiem uczestnik będzie wiedział jakiego efektu końcowego oczekuje klient.Kursant
będzie wiedział jakie zasady bezpieczeństwa i higieny powinny być szczególnie przestrzegane
podczas pracy. Efektem szkolenie będzie podniesienie kwaliﬁkacji kursanta oraz możliwość
zwiększenia oferty usług.Kursant poszerzy swoje horyzonty wiedzy w dziedzienie stylizacji rzęs oraz
brwi.Szkolenie pozwala zdobyć grono nowych klientów oraz podnosi kwalifikacje stylistki.

Grupa docelowa
Kosmetolodzy,kosmetyczki,osoby bez doświadczenia.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Część teoretyczna: zagadnienia z
zakresu liftingu, botoxu i laminacji rzęs

2019-0715

09:00

11:00

2:00

2

Część praktyczna: wykonanie zabiegu
na modelce pokazowej przez
instruktora

2019-0715

11:00

13:00

2:00

3

Przerwa na lunch

2019-0715

13:00

13:30

0:30

4

Część praktyczna: wykonanie zabiegu
przez kursanta na modelce

2019-0715

13:30

16:00

2:30

5

Część teoretyczna: zagadnienia z
zakresu geometrii brwi wraz z
koloryzacją henną pudrową

2019-0716

09:00

11:30

2:30

6

Część praktyczna: wykonanie zabiegu
przez instruktora na modelce
pokazowej

2019-0716

11:30

13:30

2:00

7

Przerwa na lunch

2019-0716

13:30

14:00

0:30

8

Część praktyczna: wykonanie zabiegu
przez kursanta na modelce

2019-0716

14:00

16:00

2:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Katarzyna Wasilewska

Obszar specjalizacji

Trenerka specjalizuje się w stylizacji rzęs oraz
brwi.

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnia stylistka z zakresu rzęs oraz brwi.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Uczestniczka mistrzostw w przedłużaniu rzęs
oraz stylizacji brwi.Przygotowuje uczestników do
pracy z rzęsami w najbardziej wymagających i
zaawansowanych technikach stylizacji.

Wykształcenie

Wyższe techniczne.

Lokalizacja usługi

Adres:
Kościuszki 10
63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Wejście
od
56
Pułku
Wielkopolskiej. Sala "A"

Piechoty

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-fi

