Laminacja rzęs
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

2019/09/02/10458/449053

Cena netto

900,00 zł

Cena brutto

900,00 zł

Cena netto za godzinę

90,00 zł

Cena brutto za
godzinę

90,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

10

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-21

Termin zakończenia
usługi

2019-11-21

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-02

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-20

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

iks@trementi.pl

Telefon

+48 509670833

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
wymienionych poniżej. W trakcie szkolenia uczestnik pozyska wiedzę na temat: - aspektów
teoretycznych i metodologii wykonania zabiegu laminowania rzęs - wskazań oraz przeciwwskazań do
wykonywania zabiegu laminowania rzęs - podstawowych pojęć związanych z zabiegiem laminacji rzęs
- doboru odpowiednich preparatów do wykonywania zabiegów laminacji rzęs - zasad BHP mających
zastosowanie przy zabiegu laminowania rzęs - przeprowadzania wywiadu z klientem dotyczącym
możliwości wykonania zabiegu laminowania rzęs - wypełniania formularzy karty i zgody
klienta/pacjenta Uczestnik nabędzie umiejętności : -samodzielnego wykonania zabiegu laminowania
rzęs - prawidłowego uniesienia rzęs - prawidłowej koloryzacji rzęs - prawidłowej pielęgnacji rzęs po
zabiegu - przeprowadzenia wywiadu z klientem dotyczącym możliwości wykonania zabiegu wypełnienia formularzy karty i zgody klienta/pacjenta 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 gwarantem bezpieczeństwa i profesjonalnego
przeprowadzenia zabiegu. Uczestnik samodzielnie będzie potrafił zabieg laminowania rzęs.
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia pozwolą na samodzielne wykonanie zabiegu
laminowania rzęs.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu

500553796 lub 512826117
szkoleniowej. Laminacja rzęs

w

celu

potwierdzenia

dostępności miejsca

w

grupie

Laminowanie rzęs polega na odżywianiu rzęs za pomocą keratyny. Keratyna pogrubia naturalne rzęsy
oraz uzupełnia ich braki. Rzęsy po laminacji zyskują dodatkową objętość, dzięki specjalnemu
preparatowi barwiącemu rzęsy są przyciemnione co sprawia, że są bardziej wyraziste. Zabieg ten
również poprawia kondycję rzęs.
Laminowanie rzęs polega na nakładaniu na rzęsy specjalnych preparatów na bazach jedwabiu, jojoby,
czy olejku macadamia. Jest to ekspresowa odżywka, która uwydatnia nasz naturalny wygląd rzęs.
Laminowanie zatrzymuje również pigment w strukturze rzęs, co sprawia, że nadaję się on na wykonanie
po zabiegu koloryzacji rzęs dla trwalszego efektu.
Plan szkolenia :
-historia powstania zabiegu laminowania rzęs
- przeciwwskazania do wykonania zabiegu
-podstawowe pojęcia związane z zabiegiem laminacji rzęs
-wybór odpowiednich produktów do wykonania zabiegu
-prawidłowe uniesienie rzęs
-zachowanie odpowiednich procedur w sytuacji gdy rzęsy zostały zbyt podkręcone
-prawidłowa koloryzacja rzęs
-pielęgnacja rzęs po zabiegu

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę na temat:
- aspektów teoretycznych i metodologii wykonania zabiegu laminowania rzęs
- wskazań oraz przeciwwskazań do wykonywania zabiegu laminowania rzęs
- podstawowych pojęć związanych z zabiegiem laminacji rzęs
- doboru odpowiednich preparatów do wykonywania zabiegów laminacji rzęs
- zasad BHP mających zastosowanie przy zabiegu laminacji rzęs
- przeprowadzania wywiadu z klientem dotyczącym możliwości wykonania zabiegu
- wypełniania formularzy karty i zgody klienta/pacjenta

Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:
-samodzielnego wykonania zabiegu laminacji rzęs
- prawidłowego uniesienia rzęs
- prawidłowej koloryzacji rzęs
- prawidłowej pielęgnacji rzęs po zabiegu
- przeprowadzenia wywiadu z klientem dotyczącym możliwości wykonania zabiegu
-wypełnienia formularzy karty i zgody klienta/pacjenta

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, wzrost liczby klientów.

Grupa docelowa
Kurs jest skierowany zarówno dla po osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli
salonów kosmetycznych. Również dla osób zajmujących się stylizacją rzęs.
*Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w razie braku po wcześniejszym poinformowaniu
zapewniamy modelki do zabiegów

Opis warunków uczestnictwa
Kurs jest skierowany zarówno dla osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli
salonów kosmetycznych. Również dla osób zajmujących się stylizacją rzęs.
*Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w razie braku po wcześniejszym poinformowaniu
zapewniamy modelki do zabiegów

Informacje dodatkowe
* Podczas trwania zajęć, przewidziane są przerwy.
**Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w
poinformowaniu zapewniamy modelki do zabiegów.

razie

braku

po

wcześniejszym

Kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia na postawie §18 ust. 2
rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
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

1

Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Laminacja rzęs - prawidłowe uniesienie
rzęs, - prawidłowa koloryzacja rzęs

Data
realizacji
zajęć
2019-1121

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

08:30

16:30

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Karolina Maturska

Obszar specjalizacji

Pełna stylizacja oczu: perfekcyjna henna,
przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodami 1:1,
małe i duże objętości, lifting, laminacja rzęs.

Doświadczenie zawodowe

Gabinet kosmetyczny Metamorfoza,
wykonywanie wszelkich zabiegów
pielęgnacyjnych oraz z zakresu medycyny
estetycznej, a także stylizacja oprawy oczu. Praca
w gabinecie kosmetycznym Coventry Anglia wykonywanie pełnej kosmetyki oraz stylizacja
rzęs. Własna działalność gospodarcza: zabiegi z
zakresu kosmetologii, medycyny estetycznej,
przedłużanie i zagęszczanie rzęs.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkolenia w Instytucie Kosmetologii Stosowanej
Trementi

Wykształcenie

Technik usług kosmetycznych. Licencjat
Kosmetologi. Licencjat reklamy i public relations.

Imię i nazwisko

Monika Chojnacka

Obszar specjalizacji

Obszarem specjalizacji Moniki Chojnackiejjest
kosmetyka biała, peelingi chemiczne, procedury
zabiegowe, mezoterapia igłowa, mezoterapia
mikroigłowa, osocze bogatopłytkowe , fibryna
autologiczna.

Doświadczenie zawodowe

Specjalizuje się w zabiegach anti – aiging i
odnowy biologicznej. Ukończyła szereg szkoleń
technicznych i aplikacyjnych między innymi :
karboksyterapia, plasme IQ, OPI, endermologia
LPG, mezoterapia mikroigłowa, mezoterapia
igłowa, galwanizacja, jonoforeza, osocze
bogatopłytkowe, fibryna autologiczna, RF, HIFU,
infuzja tlenowa, liposukcja ultradźwiękowa,
dermo drenaż oraz wiele innych .

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w
gabinetach wykonując wyżej wymienione zabiegi
.

Wykształcenie

Monika Chojnacka to absolwentka studiów
magisterskich na kierunku Kosmetologia w
Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach.

Lokalizacja usługi
Adres:
Wróbla 9/6
25-113 Kielce, woj. świętokrzyskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Wi-fi

