Techniki pigmentacji brwi ombre,
puder, manualna technika piórkowa
oraz makijaż permanentny ust kontur
z wypełnieniem
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

2019/09/12/45289/454374

Cena netto

8 500,00 zł

Cena brutto

8 500,00 zł

Cena netto za godzinę

202,38 zł

Cena brutto za
godzinę

202,38

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

42

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-07

Termin zakończenia
usługi

2019-10-12

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-13

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-30

Maksymalna liczba uczestników

3

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Kategorie dodatkowe 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

BotExpert24 Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Jarosław Wieliński

E-mail

botexpert24@gmail.com

Telefon

+48 50 024 29 13

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestnika szkolenia i wzbogacenie oferty
salonu o makijaż permanentny brwi technikami : ombre, pudru, pióra oraz o makijaż permanentny
ust. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie wybranych technik od strony teoretycznej jak i
praktycznej. Podczas szkolenia osoba ucząca się pod okiem trenera wykona makijaże permanentne
w/w technikami.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1.Dzień pierwszy część teoretyczna. Przedstawienie i omówienie każdej z technik osobno. BHP pracy z
makijażem permanentnym. Najważniejsze zagadnienia. Praca na sztucznej skórce. Architektura brwi.
Praca z modelką pomiary i wykonanie rysunku wstępnego.
2.Dzień praktyczny z metodą piórkową
3.Dzień praktyczny z metodą pudru
4.Dzień praktyczny z metodą ombre

5.Dzień praktyczny z makijażem permanentnym ust kontur z wypełnieniem
6.Dzień praktyczny z makijażem permanentnym ust kontur z wypełnieniem

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
1. W zakresie WIEDZY uczestnik będzie:
- Zapoznany od strony teoretycznej z metodami pigmentacji skóry brwi trzema różnymi technikami oraz
z metodą pigmentacji ust kontur z wypełnieniem.
- Posiądzie wiedzę z zakresu doboru kolorów (pigmentów) do danego typu urody.
- Zapozna się z bezpieczeństwem pracy, gdy dochodzi do przerwania ciągłości naskórka.
- Zapozna się technicznym podejściem do prawidłowego rysunku brwi.
- Nauczy się postępowania na każdym etapie pracy z klientką korzystającą z usługi makijażu
permanentnego, poczynając od przeprowadzenia ankiety, przez wykonanie zabiegu i zlecenie
odpowiedniej pielęgnacji

2. W zakresie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik będzie potrafił:
- Wykonać prawidłowo rysunek -projekt brwi
- Ocenić jaka technika dla danego łuku brwiowego jest najlepsza
- Wykonać zabieg techniką ombre, pudru i włoskową
- Wykonać rysunek wstępny ust
- Wykonać zabieg pigmentacji ust
- Zachować bezpieczeństwo pracy przy przerwaniu ciągłości naskórka

3. W zakresie KOMPETENCJI: Buduje relacje z klientami,potraﬁ przkonać do swojej usługi i ją dobrze
sprzedać.

Grupa docelowa
Osoby chcące otworzyć gabinety kosmetyczne lub chcące wykonywać zabiegi w salonach
kosmetycznych. Pracownicy gabinetów kosmetycznych i właściciele gabinetów kosmetycznych

Harmonogram
Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Makijaż
permanentny

2019-10-07

10:00

17:00

7:00

2

Makijaż
permanentny

2019-10-08

10:00

17:00

7:00

LP

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

3

Metoda ombre

2019-10-09

10:00

17:00

7:00

4

Metoda włoskowa

2019-10-10

10:00

17:00

7:00

5

Część teoretyczna

2019-10-11

10:00

17:00

7:00

6

Metoda pudru

2019-10-12

10:00

17:00

7:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Małgorzata Tkacz

Obszar specjalizacji

Trener makijażu permanentnego

Doświadczenie zawodowe

Ukończenie studiów I stopnia o kierunku
kosmetologia. Ukończenie szkoły kosmetycznej
"Prestige". Dodatkowo ukończyła szkolenia z:
makijażu permanentnego, kursów makijażu
permanentnego brwi metodą ombre i powder,
kursu makijażu permanentnego ust metodą 3D,
kursu całkowitego i częściowego odtworzenia
włosków brwiowych, doboru odpowiedniego
kształtu brwi, uzyskania naturalności w technice
piórkowo-włoskowej z zakresu makijażu i wizażu,
kursu z zakresu wypełniania ust kwasem
hialuronowym, kursu permanentnego
przedłużania i zagęszczenia rzęs metodą 1 do 1,
kursu przedłużania rzęs, technik i procedur
rewitalizacji ciała i twarzy, kursu mezoterapii
igłowej.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od wielu lat prowadzi kursy z zakresu makijażu
permanentnego. Prowadzi również od lat swój
gabinet gdzie doskonali swoje umiejętności
praktyczne. Doświadczony trener.

Wykształcenie

kosmetolog

Lokalizacja usługi

Adres:
Kupiecka 32B
65-001 Zielona Góra, woj. lubuskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
W ramach usługi gwarantujemy dwie
modelki. Istnieje możliwość dopasowania
terminu dni i godzin do indywidualnych
wymagań uczestników. Dla zamiejscowych
pomoc w zorganizowani noclegów

Warunki logistyczne:

