Szkolenie lifting rzęs,botox rzęs i
laminowanie rzęs Exclusivelashes
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

2019/08/23/13794/446098

Cena netto

1 800,00 zł

Cena brutto

1 800,00 zł

Cena netto za godzinę

225,00 zł

Cena brutto za
godzinę

225,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-21

Termin zakończenia
usługi

2019-11-21

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-23

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-13

Maksymalna liczba uczestników

3

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 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

Monika Rząp Piękne Rzęsy

Osoba do kontaktu

Angelika Sękowska

E-mail

biuro@exclusivelashes.pl

Telefon

663492847

Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA Uczestnik posiada uporządkowana wiedzę merytoryczną popartą przykładami z praktyki na
temat liftingu rzęs, botoxu rzęs i laminowania brwi Uczestnik ma również wiedzę na temat zagadnień
związanych z zasadami przestrzegania zasad BHP w gabinecie kosmetycznym oraz z budową włosa (
rzęsy) UMIEJĘTNOŚCI Uczestnik potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu
liftingu rzęs, botoxu rzęs i laminowania rzęs. Uczestnik potrafi ocenić jakość rzęsy naturalnej oraz
kształt oka klientki aby dobrać odpowiednią stylizacje do oka klientki . Uczestnik potrafi samodzielnie
wykonać zabieg, dobrać odpowiednie produkty i adekwatnie reagować na potrzeby klienta.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE Uczestnik ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ma
świadomość ciągłego dokształcania się zawodowogo w zakresie liftingu rzęs, botoxu rzęs i
laminowania brwi Uczestnik potrafi ocenić efekty swoich działań i w przystępny sposób wyjaśnić je
klientowi – w poczuciu odpowiedzialności za jego zdrowie i dobro. Uczestnik odpowiednio
przygotowuje się do swojej pracy , wykonuje działania w zakresie prawidłowej stylizacji liftingu
rzęs, botoxu rzęs i laminowania brwi wg zasad przedstawionych na szkoleniu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Plan Szkolenia:
-historia powstania procedury -laminowanie naturalnych rzęs.
Podstawowe pojęcia, wskazówki dotyczące zastosowania procedury -na czym poleg botox rzęs

-czy procedura jest szkodliw oraz przeciwskazania do zastosowania tej procedury
-pielęgnacja rzęs po zabiegu
-róznorodnosc materiałów stosowanych przy zabiegu oraz produkty do laminowania rzęs
-wybór odpowiedniej formy do podkręcenia rzęs -określenie rodzaju naturalnych rzęs w celu ustalenia
czasu zabiegu
-prawidlowe uniesienie "nakręcanie" rzęs na silikonowy wałek
- co zrobić w przypadku gdy rzęsy zostały zbyt mocno podkręcone lub nie podkręciły się odpowiednio
-podobieństwa i róznice z zabiegiem chemicznym rzęs (trwała na rzęsy)
-praca z pigmentami barwiącymi -prawidłowa koloryzacja rzęs/brwi
-laminowanie i botox brwi -etapy wykonania zabiegu

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
WIEDZA
Uczestnik posiada uporządkowana wiedzę merytoryczną popartą przykładami z praktyki na temat liftingu
rzęs
Uczestnik ma również wiedzę na temat zagadnień związanych z zasadami przestrzegania zasad BHP w
gabinecie kosmetycznym
UMIEJĘTNOŚCI
Uczestnik potraﬁ wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu liftingu rzęs ,botox rzęs i
laminowanie brwi
Uczestnik potraﬁ ocenić jakość rzęsy naturalnej oraz kształt oka klientki aby dobrać odpowiednie wałki
dla idealnego efektu podkręcenia
Uczestnik potraﬁ samodzielnie wykonać zabieg, dobrać odpowiednie produkty i adekwatnie reagować
na potrzeby klienta.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Uczestnik ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ma świadomość ciągłego
dokształcania się zawodowogo w zakresie liftingu rzęs ,botoxu rzęs i laminowania brwi
Uczestnik potraﬁ ocenić efekty swoich działań i w przystępny sposób wyjaśnić je klientowi – w poczuciu
odpowiedzialności za jego zdrowie i dobro.
Uczestnik odpowiednio przygotowuje się do swojej pracy , wykonuje działania w zakresie
prawidłowego liftingu rzęs ,botoxu rzęs i laminowania brwi wg zasad przedstawionych na szkoleniu.
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Grupa docelowa
Usługa skierowana do właścicieli gabinetów kosmetycznych jak i osób które chciałyby zająć się stylizacją
rzęs

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

część teoretyczna

2019-11-21

09:00

11:00

2:00

2

część praktyczna

2019-11-21

11:00

17:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Aldona Dziuba

Obszar specjalizacji

Ukończyłam szkole o profilu technik usług
kosmetycznych w 2017r, aktualnie zaocznie
studiuję kosmetologię

Doświadczenie zawodowe

Osiągnięcia: - 4 miejsce w kategorii 1:1 MARTERMistrzostwa Lash it On w Warszawie - 5 miejsce w
kategorii 4d+ - mistrzostwa Lash it On w
Warszawie MASTER -1 miejsce w kategorii 1:1Mistrzostwa Lash Me w Warszawie MASTER

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Odbyte Kursy: - metoda 1:1, noble lashes w Anny
Szady -metody objętościowe, noble lashes u
Anny Szady - mega volume, star lashes u Arlety
Ceglarskiej - metody objętościowe 4-10d oraz
rzęsy dolne we Wrocławiu u Nadii Poliszczuk trening przedkonkursowy u Agnieszki Murdzek w
Krakowie - Uczestnictwo w konferencji lashmania
Challenge w Krakowie - Uczestnictwo w
konferencji lash it On! w Warszawie Uczestnictwo w konferencji lash me w Warszawie
-szkolenie z liftingu i laminacji rzęs, noble lashes
u Anny Szady

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
Niepodległości 1/141
20-400 Lublin, woj. lubelskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
sala 111

Warunki logistyczne:

