Techniki wypełnień kwasem
hialuronowym ust metodą rosyjską
Wrocław
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

2019/10/08/12578/469394

Cena netto

2 800,00 zł

Cena brutto

2 800,00 zł

Cena netto za godzinę

350,00 zł

Cena brutto za
godzinę

350,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-20

Termin zakończenia
usługi

2019-11-20

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-08

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-06

Maksymalna liczba uczestników

2

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Kategorie dodatkowe KU

Usługi
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

BROADWAY BEAUTY ŻANETA
STANISŁAWSKA

Osoba do
kontaktu

Anna Baran

E-mail

dofinansowanie@broadwaybeauty.pl

Telefon

510746484

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych,
umożliwiających samodzielne wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetologii estetycznej (medycyny
estetycznej), polegających na iniekcyjnym aplikowaniu w wybrane obszary skóry twarzy
usieciowanego kwasu hialuronowego, którego zamierzonym efektem zabiegowym jest rewitalizacja
skóry (poprawa jej nawilżenia, sprężystości, jędrności i elastyczności) oraz modelowanie twarzy w
obrębie ust z zastosowaniem zaawansowanych technik rosyjskich. W toku uczenia uczestnik nabywa
kompetencje społeczne potrafi komunikować się z klientem w celu określenia jego potrzeb oraz
oczekiwań, umie przeprowadzić wywiad medyczny, przekazać klientowi wskazania i
przeciwwskazania do zabiegu oraz opisać spodziewane efekty zabiegu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą doskonalić swoje umiejętności i podnieść swoje
kwaliﬁkację. Uczestnik kursu zapoznaje się z zasadami BHP i higieny pracy, uczy się podstawy anatomii,
budowy oraz typu ust, wskazania i przeciwwskazania, charakterystyki HA, postępowania w przypadku
przedawkowaniu produktu. Omawiane są preparaty i rodzaje znieczuleń. Część praktyczna, polega na

ostrzykiwaniu ust modelek. W związku z ćwiczeniami praktycznymi uczestnik po szkoleniu będzie umiał
dobierać i technicznie posługiwać się igłą w celu dokonania wypełnień u klienta.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu samodzielnego wykonywania zabiegów
kosmetologii estetycznej wypełniania ust kwasem hialuronowym z zachowaniem prawidłowej
systematyki zabiegowej poznania uwarunkowań prawnych i specyﬁki zabiegu. Uczestnik potraﬁ
właściwie dobrać substancje aktywne, rodzaj zabiegu dla potrzeb klienta i samodzielnie wykonać
zabiegi ostrzykiwania kwasem u klienta. W zakresie kompetencji społecznych potraﬁ komunikować się z
klientem w celu określenia jego potrzeb oraz oczekiwań, umie przeprowadzić wywiad medyczny,
przekazać klientowi wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz opisać spodziewane efekty zabiegu.

Grupa docelowa
Ukończone szkolenie z mezoterapii igłowej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia,
albo tytuł zawodowy technika usług kosmetycznych i udokumentowane 3-letnie doświadczenie
zawodowe albo ukończone studia I lub II stopnia z zakresu kosmetologii, albo ukończone studia
medyczne na kierunku lekarskim, stomatologicznym lub pielęgniarskim. Dodatkowym wymogiem dla
uczestnika jest ukończenie szkolenia w zakresie obejmującym treści objęte programem nauczania
kursu Wypełniacze Level 2 (wypełnienia ust usieciowanym kwasem hialuronowym) potwierdzone
zaświadczeniem oraz udokumentowana praktyka w wykonywaniu zabiegów z tego zakresu.

Informacje dodatkowe
Aby zaliczyć szkolenie niezbędne jest spełnienie następujących wymagań: 100% obecność na
zajęciach realizowanych zgodnie z programem szkolenia, aktywny udział w zajęciach, pozytywny wynik
egzaminu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej zgodnie z programem szkolenia,
pozytywna ocena nabytych umiejętności praktycznych na podstawie sposobu przygotowania i
wykonywania zabiegu kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego.
Koszt egzaminu w wysokości 280 zł został wliczony w cenę szkolenia.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Część organizacyjna. Część praktyczna
- samodzielna praca kursanta na
modelkach (3) pod okiem szkoleniowca.
Podsumowanie szkolenia.

Data
realizacji
zajęć
2019-1120

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Piotr Markowski

Obszar specjalizacji

Kosmetologia estetyczna

Doświadczenie zawodowe

2008 – 2019 Centrum Szkoleń Kadr i
Pracowników 2008 Pielęgniarz w Dolnośląskim
Centrum Transplantacji Komórkowych 2000 –
2008 Współwłaściciel firmy SPA Soleil 2000
Pielęgniarz w karetce reanimacyjnej 1994
Kierownik medyczny w Pogotowiu Lotniczym w
Wrocławiu 1977 Praca w Pogotowiu Ratunkowym
w Wrocławiu

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

j.w.

Wykształcenie

1982 - Medyczne Studium Zawodowe

Lokalizacja usługi
Adres:
Rybnicka 36
52-016 Wrocław, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Placówka Broadway Beauty.

Warunki logistyczne:

