Warsztaty "Idealna Kępka "
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

2019/08/23/13794/446104

Cena netto

1 100,00 zł

Cena brutto

1 100,00 zł

Cena netto za godzinę

220,00 zł

Cena brutto za
godzinę

220,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

5

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-26

Termin zakończenia
usługi

2019-11-26

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-23

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-14

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

663492977

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik Zdobywa wiedzę oraz metodologię związaną z utworzeniem idealnej kępki . Uczestnik
nabędzie umiejętności aby samodzielnie wykonać idealną kępkę . Uczestnik nabywa kompetencje
aby samodzielnie wykonywać idealną kępkę .

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
teoria :
-podział preparatów wpływających na jakość i trwałość aplikacji
-praca z klejem, najczęstsze błędy aplikacji, techniczne przygotowanie kleju do pracy
-polimeryzacja
-dobór rzęs, wagowe rozłożenie kępki z uwzględnieniem wagowym kleju
-dobór "perfekcyjnej pęsety" jak szybko i skutecznie znaleźć "perfekcyjną pęsetę"?
-echniczne rysowanie kępki, jak matematycznie powinna wyglądać?
-kępka na papierze, czyli teoretyczne formowanie kępki
praktyka:
metoda bujana jaki główna technika pracy z klientem, formowanie kępek
4 metody formowania kępek
-szarpanie

-drapanie
-bujanie
-przekładana

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik Zdobywa wiedzę oraz metodologię związaną z utworzeniem idealnej kępki .
Uczestnik nabywa umiejętności aby samodzielnie wykonać idealną kępkę .
Uczestnik nabywa kompetencje aby samodzielnie wykonywać idealną kępkę .

Grupa docelowa
stylistki rzęs

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

część praktyczna

2019-11-26

10:00

15:00

5:00

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:

