Akademia Modelowania Ust - Moduł II
Usługa archiwalna
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

2019/08/19/10458/444011

Cena netto

4 650,00 zł

Cena brutto

4 650,00 zł

Cena netto za godzinę

232,50 zł

Cena brutto za
godzinę

232,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

20

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-20

Termin zakończenia
usługi

2020-01-21

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-24

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-18

Maksymalna liczba uczestników

4

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 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

TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA
GROCHOŁA

Osoba do kontaktu

Natalia PiotrowskaGrochoła

E-mail

natalia@trementi.pl

Telefon

+48509670833

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
wymienionych poniżej. W trakcie szkolenia uczestnik pozyska wiedzę na temat: - zagadnień
teoretycznych zabiegu modelowania ust róznymi metodami w zależności od kształtu lub rodzaju
deforamcji ust; - wskazań oraz przeciwwskazań do wykonania zabiegu modelowania ust; - wskazań
oraz przeciwwskazań do wykonania zabiegu mezoterapii ust i technik ich nawilżania; - aspektów
holistycznej pielęgnacji pozabiegowej; Uczestnik nabędzie umiejętności : - przygotowania
stanowiska do zabiegu modelowania ust; - przygotowania niezbędnych materiałów do wykonywania
modelowania ust; - samodzielnego wykonania zabiegu modelowania ust różnymi metodami w
zależności od kształtu lub rodzaju deforamcji ust; - samodzielnego wykonania zabiegów mezoterapii
ust Uczestnik samodzielnie będzie potrafił wykonać zabieg modelowania ust róznymi metodami w
zależności od kształtu lub rodzaju deformacji ust. Kompetencje społeczne uzyskane podczas
szkolenia pozwolą na zrozumienie znaczenia komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu
zabiegu. Uczestnik kursu będzie potrafił we właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z klientem
informując go o celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach, narzędziach i środkach, o
wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu. Uczestnik kursu zrozumie,
że właściwa komunikacja z klientem jest dla niego gwarancją bezpieczeństwa i profesjonalnego
przeprowadzenia zabiegu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Akademia Modelowania Ust - Moduł II
Zabieg modelowania ust polega na zwiększeniu objętość tkanek miękkich w miejscach, gdzie

najbardziej widoczny jest ubytek tkanki tłuszczowej. Preparat wypełnia usta i pozwala skorygować ich
proﬁl. W efekcie uzyskujemy jednolity, a przede wszystkim naturalny rezultat. Szkolenie umożliwi
przyswojenie wiedzy z danego zakresu, która pozwoli na bezpieczne wykonanie zabiegu w gabinecie.
Na szkoleniu zostaną omówione rózne techniki oraz preparaty, za których pomocą wykonuje sie zabiegi
modelowania ust w zależności od ich kształtu lub roszaju ich deforamcji.
Program
Dzień 1
1.
Usta Russian Volume - poznasz technikę, która pozwoli osiągnąć efekt pełnych, ponętnych ust w
kształcie serca
2.

Usta Paryskie- ta technika pozwoli Ci korygować usta, które maja niewidoczne boczne krawędzie,

3.

Usta Słowiańskie – Natural Lips bardzo naturalny efekt

Dzień 2
1.
Modelowanie ust kaniulą oraz kod pin (zmarszczki palacza), poznasz technikę pracy kaniulą, kiedy
ją stosować. Technika ta gwarantuje bardzo małe ryzyko wystąpienia siniaków.
2.

Modelowanie ust – metody łączone - techniki stosowane przy bardzo trudnych ustach

3.

Usta a'la Irina Shayk – metoda autorska- pozwoli Ci osiągnąć efekt pięknych ust 3D

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę na temat:
- zagadnień teoretycznych zabiegu modelowania ust róznymi metodami w zależności od kształtu lub
rodzaju deforamcji ust;
- wskazań oraz przeciwwskazań do wykonania zabiegu modelowania ust;
- aspektów holistycznej pielęgnacji pozabiegowej;
Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:
- przygotowania stanowiska do zabiegu modelowania ust;
- przygotowania niezbędnych materiałów do wykonywania modelowania ust;
- samodzielnego wykonania zabiegu modelowania ust różnymi metodami w zależności od kształtu lub
rodzaju deforamcji ust;
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem
przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Uczestnik kursu potrafi we właściwy sposób przeprowadzić
rozmowę z klientem informując go o celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach,
narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu
zgodnie z posiadaną wiedzą, z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa klienta.
Ukończony kurs pozwoli na wprowadzenie nowej usługi do portfolio oferowanych zabiegów
kosmetologicznych, podniesienie atrakcyjności salonu kosmetycznego/gabinetu lekarskiego poprzez
zwiększenie liczby oferowanych zabiegów.

Grupa docelowa
Szkolenia
są
skierowane
do
lekarzy,
pielęgniarek,
kosmetyczek
i
kosmetologów,
posiadających
doświadczenie
w
wypełnianiu
tkanek
kwasem
hialuronowym. Szkolenia są skierowane do lekarzy, pielęgniarek, kosmetyczek i

kosmetologów. Osoba chcąca wziąć udział w tym szkoleniu, musi posiadać ugruntowaną
wiedzę i praktykę z zakresu wypełniania kwasem hialuronowym za pomocą igły bruzd
nosowowargowych, marionetek, ust, wolumetri polików. Weryﬁkacja odbędzie się
poprzez okazanie certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia właściwego kursu.

Opis warunków uczestnictwa
Szkolenia są skierowane do lekarzy, pielęgniarek, kosmetyczek i kosmetologów. Osoba
chcąca wziąć udział w tym szkoleniu, musi posiadać ugruntowaną wiedzę i praktykę z
zakresu wypełniania kwasem hialuronowym za pomocą igły bruzd nosowowargowych,
marionetek, ust, wolumetri polików. Weryﬁkacja odbędzie się poprzez okazanie
certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia właściwego kursu.

Informacje dodatkowe
Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art. 43 ust.1, pkt. 26 lit.a Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku
od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz 535

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

1. Usta Russian Volume 2. Usta Paryskie
3. Usta Słowiańskie

2020-0120

10:00

20:00

10:00

2

1. Modelowanie ust kaniulą oraz kod pin
(zmarszczki palacza) 2. Modelowanie
ust – metody łączone 3. Usta a'la Irina
Shayk

2020-0121

10:00

20:00

10:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Katarzyna Procko

Obszar specjalizacji

Kosmetologia estetyczna -kwas hialuronowy
usieciowany w wypełnieniach i wolumetrii -nici
PDO, CoGI -osocze bogatopłytkowe, fibryna
autologiczna -botoks, mezobotoks, nadpotliwość
-mezoterapia igłowa

Doświadczenie zawodowe

Ukończenie studiów o kierunku Kosmetologia
oraz ukończenie kilkudziesięciu szkoleń
specjalistycznych z zakresu medycyny
estetycznej zakończonych otrzymaniem tytułu
Instruktora Kosmetologii Estetycznej.
Prowadzenie własnego salonu kosmetologii
estetycznej w woj. opolskim od 3 lat.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzenie szkoleń z zakresu kosmetologii
estetycznej od 2 lat. Kontynuacja własnego
doszkalania w celu dalszego podnoszenia
kwalifikacji

Wykształcenie

Studia o kierunku Kosmetologii oraz kilkadziesiąt
szkoleń specjalistycznych z zakresu medycyny
estetycznej.

Lokalizacja usługi
Adres:
Wolności 40/31
41-500 Chorzów, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

