Stylizacja, rekonstrukcja i architektura
brwi Nikk Mole. Tajemnica gradacji
koloru w stylizacji brwi henną
pudrową.
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

2019/08/23/25527/446115

Cena netto

2 200,00 zł

Cena brutto

2 706,00 zł

Cena netto za godzinę

220,00 zł

Cena brutto za
godzinę

270,60

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

10

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-19

Termin zakończenia
usługi

2019-11-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-23

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-18

Maksymalna liczba uczestników

8

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

Wertui spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Osoba do kontaktu

Magda Kielar

E-mail

szkolenia@wertui.pl

Telefon

533 81 82 83

Cel usługi
Cel biznesowy
Głównym celem biznesowym jest wprowadzenie nowej usługi w salonie co podniesie atrakcyjność i
konkurencyjność salonu. Będzie to miało odzwierciedlenie w większej ilości klientek.Udział w
szkoleniu odpowiada na potrzebę zdobycia nowych umiejętności, poznania nowych technik pracy,
które pozwolą na pozyskanie nowych klientów jak również rozszerzenie oferty dla stałych klientów.
Szkolenie pokazuje nowe techniki, o które klienci pytają. Przedsiębiorca uzyska przynajmniej 1-3
nowych klientek w przeciągu 2-3 miesięcy od zakończenia usługi.

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prawidłowego wykonania stylizacji, rekonstrukcji i
architektury brwi zgodnie z fototypem klienta przy użyciu nowoczesnych technik i materiałów Nikk
Mole. WIEDZA - Uczestnik poznaje marką Ekkobeauty od Nikk Mole (henna pudrowa i całą gamą
produktów pielęgnacyjnych do brwi) oraz promowanie produktów naturalnych do stylizacji brwi; Uczestnik zostaje poinformowany o czynnikach wpływających na efekt końcowy (składów
chemicznych produktów, po odpowiednie nałożenie produktów); - Uczestnik zyska wiedzę na temat
anatomii włosa wpływającej na uzyskanie końcowego efektu zabiegu; - Uczestnik otrzymuje wiedzę
na temat zagadnień związanych z zasadami przestrzegania zasad BHP w gabinecie kosmetycznym.
UMIEJĘTNOŚCI - Uczestnik potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu stylizacji
brwi henną pudrową; - Uczestnik potrafi samodzielnie wykonać zabieg, idealnie uzyskać kształt brwi,
dobrać odpowiednie produkty i adekwatnie reagować na potrzeby klienta; - Uczestnik zyskuje
większą świadomość przeciwwskazań co wpływa na prawidłowy wywiad z klientem; - Uczestnik
uświadamia sobie różnice zarówno fototypu klientki jak i postrzegania samego siebie przez klienta co
przekłada się na prawidłowy dobór koloru (zasady kolorymetrii w makijażu); KOMPETENCJE
SPOŁECZNE - Uczestnik ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, świadomość ciągłego
dokształcania się zawodowego w zakresie stylizacji, rekonstrukcji i architektury brwi Nikk Mole tajemnicy gradacji koloru w stylizacji brwi henna pudrową; - Uczestnik zostaje odpowiednio
przeszkolony do przekazywania odpowiedniej wiedzy klientom o zaletach zabiegów na brwi,
odpowiedniej pielęgnacji pozabiegowej w domu oraz prawidłowej stylizacji makijażem; - 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 wg zasad przedstawionych na szkoleniu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Historia brwi.
2. Wyposażenie stanowiska pracy:
BHP;
Narzędzia niezbędne do nadania kształtu brwi;
Praca z brow pastą NIKK MOLE;
Pędzle dla barwienia brwi;
Materiale jednorazowe:
- Metody regulacji brwi,
- Analiza kształtu brwi;
Autorska metoda pomiaru i rysunku brwi;
Proporcje brwi;
Rodzaje początku brwi;
Ciało oraz umiejscowienie brwi;
Łuk brwiowy;
Wysokość łuku;
Końcówka brwi;
Charakter brwi: analiza twarzy;
Architektura/ geometria brwi – nadanie prawidłowego kształtu brwi;

Dobór kształtu brwi do twarzy;
Metody korekcji i koloryzacji wybrakowanych brwi;
Rodzaje twarzy;
Korekta kształtu twarzy;
Osadzenie oczu;
Symetria twarzy;
Zadanie praktyczne;
Rekonstrukcja i zagęszczanie brwi 3d: barwienie brwi;
Rodzaje henny oraz farbek chemicznych – różnica pomiędzy henną żelową a proszkową ziołową;
Henna ziołowa EkkoBeauty;
Luksusowe produkty do pielęgnacji i stylizacji brwi Glossy Gold;
Rekonstrukcja i zagęszczanie brwi 3d – techniki;
Przygotowanie brwi do barwienia;
Barwienie brwi;
Przeciwskazania do zabiegu;
Zadanie praktyczne;
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – rysunek brwi
1. Modelka pokazowa przez instruktora.
2. Praca na modelce.
3. Praca z woskiem HARLEY WAX.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – rysunek brwi
1. Praca na modelkach
2. Praca z woskiem HARLEY
Rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
WIEDZA
Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporzadkowaną wiedzę nt. teorii anatomii włosa, procesie
chemicznym farbowania, różnych technikach pomiarów, kształcie brwi dopasowanym do kształtów
klienta, terminie „złotej proporcji” oraz proporcji adekwatnej do dysproporcji idealnych kształtów,
kolorymetrii i podstawowej wiedzy o kolorach.
UMIEJETNOŚCI
Część praktyczna ma za zadanie przygotować uczestników szkolenia do prawidłowej rozmowy z
klientem o oczekiwaniach. Uczestnik zyskuje umiejetności, które po przełożeniu wiedzy teoretycznej na
praktyczną pozwolą na stworzenie idealnego kształtu brwi biorąc pod uwagę wszystkie aspekty kształtu
twarzy oraz dysproporcji, prawidłowe posługiwanie się przyrządami do pomiarów brwi, umiejętne
dobranie koloru henny oraz stworzenie odpowiedniej konsystencji produktu potrzebnej do farbowania,
prawidłowy dobór czasu farbowania adekwatny do zaplanowanego efektu końcowego, prawidłowy
wybór depilacji po zabiegowej oraz umiejętne przekazanie zaleceń pozabiegowych i informacji o
pielęgnacji domowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Po szkoleniu każdy uczestnik jest kompetentnie przygotowany do wykonania samodzielnie zabiegu w
gabinecie obejmującego stylizację brwi, rekonstrukcję, prawidłowy dobór kształtu oraz koloru a także
regulację brwi za pomocą pęsetki czy wosku Duża ilośc praktyki oraz szczegółowa teoria maksymalnie
porusza wszystkie potrzebne aspekty zabiegowe. Praktyczna część pozwala wykluczyć wątpliwości

oraz ewentualne błędy. Uczestnik ma umiejetność łatwej komunikacji i przekazania odpwoeidniej wiedzy
dla klienta.

Grupa docelowa
Usługa skierowana do właścicieli I pracowników gabinetów i salonów kosmetycznych.

Informacje dodatkowe
W przypadku
podatku VAT
20.12.2013
stosowania

otrzymania doﬁnansowania na poziomie co najmniej 70% szkolenie będzie zwolnione z
na podstawie par. 3. ust. 1 pkt 14 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków
tych zwolnień.

W przypadku takiego doﬁnansowania każdy uczestnik otrzyma od organizatora odpowiednie
oświadczenie, które należy złożyć do operatora RAZEM z pozostałą dokumentacją do wniosku.
Uczestnicy proszeni są o kontakt drogą mailową na adres szkolenia@wertui.pl celem otrzymania
oświadczenia.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

CZĘŚĆ TEORETYCZNA: historia brwi,
wyposażenie stanowiska pracy.

2019-1119

10:00

13:00

3:00

2

Przerwa obiadowa

2019-1119

13:00

13:30

0:30

3

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – rysunek brwi.
Modelka pokazowa przez instruktora.
Praca na modelce. Praca z woskiem
HARLEY WAX.

2019-1119

13:30

15:00

1:30

4

Przerwa kawowa

2019-1119

15:00

15:30

0:30

5

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – rysunek brwi.
Praca na modelkach. Praca z woskiem
HARLEY

2019-1119

15:30

20:00

4:30

Osoby prowadzące usługę

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Imię i nazwisko

Monika Frandofert

Obszar specjalizacji

Trenerka specjalizuje się w pigmentacji brwi, ust i
kreski.

Doświadczenie zawodowe

Trenerka z wieloletnim stażem z zakresu
makijażu permanentnego brwi i ust. Wielokrotna
uczestniczka mistrzostw oraz targów.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Przeprowadziła ponad sto szkoleń dla
kosmetyczek oraz kosmetologów.

Wykształcenie

Wyższe- Kosmetolog.

Lokalizacja usługi
Adres:
Partyzantów 19
28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

