Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Makijaż permanentny standard
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/05/26/17236/406405

Cena netto

6 000,00 zł

Cena brutto

6 000,00 zł

Cena netto za godzinę

300,00 zł

Cena brutto za
godzinę

300,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

20

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-07-06

Termin zakończenia
usługi

2019-07-07

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-27

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-06-15

Maksymalna liczba uczestników

3

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

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

BIOMATRIX VENETTA PATRYCJA
STEBNICKA

Osoba do kontaktu

Patrycja Stebnicka

E-mail

biomatrix@biomatrix.pl

Telefon

+48 537 102 422

Cel usługi
Cel biznesowy
Głównym założeniem jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gabinetu. Pozwoli na to
wprowadzenie do oferty gabinetu usługi wykonania makijażu permanentnego – brwi , kreski , usta .
Ten konkretny zabieg jest bardzo atrakcyjny dla klientów , co przełoży się na rozwój gabinetu
poprzez zwiększenie ilości potencjalnych klientów. Aby te zabiegi wprowadzić należy nauczyć się
samodzielnie je wykonywać na co pozwoli ukończenie tego szkolenia. Zakładamy , że po ukończeniu
szkolenia , zabiegi należy zacząć wykonywać od początku trzeciego kwartału bieżącego roku .
Realnym celem są 4 do 5 zabiegów miesięcznie co przy cenach rynkowych zwiększy przychód w
skali miesiąca o ok. 20 % w stosunku do okresu przed wprowadzeniem tej usługi. Na osiągnięcie celu
biznesowego dzięki ukończeniu powyższego szkolenia , poprzez wzrost przychodów o ok. 20 % w
skali miesiąca , należy przyjąć termin od 01.07.2019 do 31.12.1019 r.

Cel edukacyjny
Wiedza – uczestnik szkolenia pozna rodzaje i techniki makijażu permanentnego – brwi , kreski , usta ,
sposoby doboru typu zabiegu dla danego klienta , sposoby doboru sprzętu , pigmentu i warunki
anatomiczne do bezpiecznego użycia, jakich preparatów w konkretnych przypadkach używać oraz
jak w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami BHP przeprowadzać zabiegi makijażu permanentnego
. Pozna zasady stosowania zabiegów , jakie są wskazania i przeciwwskazania do zabiegu , jak
przygotować klienta do zabiegu , jak uzyskać optymalny efekt , jak przeprowadzać wywiad z klientem
przed przystąpieniem do zabiegu. Umiejętności - ukończenie szkolenia pozwoli na samodzielne
wykonywanie zabiegów makijażu permanentnego – brwi , kreski , usta. Dzięki wiedzy teoretycznej
oraz praktycznej zdobytej podczas ćwiczeń z modelkami , jakie zapewnia program tego szkolenia ,
uczestnik nauczy się przeprowadzania wywiadu z klientem , przygotowania dokumentacji , doboru
techniki i materiałów dla konkretnego klienta , bezpiecznego użycia preparatów i sprzętu
jednorazowego użytku , będzie potrafił ocenić efekty zabiegów oraz jak prowadzić pielęgnację.
Będzie umiał samodzielnie i kompleksowo obsłużyć klienta gabinetu w zakresie makijażu
permanentnego – brwi , kreski , usta Kompetencje społeczne - ukończenie tego szkolenia pozwoli
także na uzyskanie nowych kompetencji. Szkolenie zwiększy odpowiedzialność i poczucie pewności
podczas wykonywania poznanych technik. Pozwoli na samodzielność i pewność , że wszystkie
zabiegi z makijażu permanentnego wykonuje zgodnie z zasadami sztuki i bezpieczeństwa ,zarówno
klienta jak i swojego. Uczestnik kursu będzie mógł w sposób kompetentny oceniać cele lub
przeciwskazania do wykonania zabiegu dla danego klienta. Szkolenie będzie miało wpływ na dalsze
samokształcenie i rozwój osobisty. Dzięki nabytym na szkoleniu kompetencjom i umiejętnościom ,
będzie mógł w sposób bezpieczny i konkurencyjny wprowadzić nowe rodzaje zabiegów do oferty
gabinetu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
pokaz instruktorski, slajdy, dokumentacja zdjęciowa, filmy
informacja o urządzeniach
informacja o jednorazowych modułach higienicznych
przepisy zasad higieny i bhp
nauka o pigmentach, mieszanki kolorystyczne
preparaty pomocnicze
dermatologia, rodzaje skór w pigmentacji
techniki pigmentacji
budowa twarzy formy i kształty
wizaż i rysowanie wstępne
praca na sztucznych skórkach
przebieg zabiegu
możliwości znieczuleń
oświadczenie – zgoda na zabieg

pielęgnacja po zabiegu
niebezpieczeństwa oraz ryzyko
konsultacja i rozmowa wstępna
możliwości reklamy i marketingu
WYKONANIE ZABIEGÓW MAKIJAŻU PERMANENTNEGO BRWI, KRESEK I UST

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Celem szkolenia "Makijaż permanentny metoda cienia kreski , usta, brwi" jest przygotowanie słuchaczy
do wykonywania zawodu linergisty/linergistki lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten
zawód przez przekazanie informacji dotyczących aktualnych przepisów bhp i sanepid w gabinecie
kosmetycznym oraz nowych technik i sposobów wykonania makijażu metodą cienia. Po ukończeniu
szkolenia uczestnik: - umie samodzielnie wykonać makijaż permanentny kreski, usta i brwi metodą
cienia, - umie samodzielnie nadać kształt i dobrać kolor makijażu (analiza kolorystyczna), -umie
samodzielnie przeprowadzić rozmowę z Klientem i zrozumieć jego preferencje -ma umiejętności
samokształcenia się, potraﬁ identyﬁkować i rozwiązywać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
linergistki/linergisty Słuchacz zdobywa kwaliﬁkacje i kompetencje, które umożliwią mu zwiększenie
sprzedaży (obrotów) poprzez wprowadzenie po zakończeniu szkolenia do oferty nowej usługi makijażu
permanentnego.

Grupa docelowa
kosmetyczki, kosmetolodzy, osoby z wykształceniem średnim

Opis warunków uczestnictwa
modelki do zabiegów praktycznych

Materiały dydaktyczne
skrypty szkoleniowe, sztuczne skórki do ćwiczeń

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Patrycja Stebnicka

Liczba
godzin

Obszar specjalizacji

specjalista kosmetologii estetycznej

Doświadczenie zawodowe

12 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

12 lat pracy w charakterze instruktora
kosmetologii estetycznej, ukończona szkoła
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna na kierunku
Kosmetologia Estetyczna i Odnowa Biologiczna.
Ukończone szkolenia z zakresu: wypełnianie
kwasem hialuronowym mezoterapia igłowa i
mikroigłowa nici PDO Toksyna Botulinowa
Osocze Bogatopłytkowe Wolumetria Podporowa
Elektrokoagulacja Ukończone studia
podyplomowe na kierunku Human Resource
Management w Szkole Głównej Handlowejw
Warszawie mgr pedagogiki Firma otrzymała Laur
Przedsiębiorczości oraz statuetkę Wiktoria - Laur
Przedsiębiorców Ukończony kurs z tytułem
Master Class w zakresie makijażu
permanentnego Patrycja Stebnicka - jako
właściciel firmy i trener - jest członkiem
amerykańskiej akademii medycyny estetycznej
AAEM Trener Makijażu Permanentnego od 6 lat

Wykształcenie

wyższe mgr

Imię i nazwisko

Paulina Wiedemann

Obszar specjalizacji

trener Masterclass PMU

Doświadczenie zawodowe

12 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

8 lat działalności w dziedzinie makijażu
permanentnego

Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Ziołowa 43/3
40-635 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

