Laminacja brwi 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

2019/10/10/12578/470476

Cena netto

500,00 zł

Cena brutto

500,00 zł

Cena netto za godzinę

83,33 zł

Cena brutto za
godzinę

83,33

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-30

Termin zakończenia
usługi

2019-11-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-22

Maksymalna liczba uczestników

2

Kategoria główna KU

Usługi

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

+48 510746484

Cel usługi
Cel edukacyjny
Jest to szkolenie dla osób, które chcą nauczyć się profesjonalnej stylizacji brwi. Celem szkolenia jest
nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających
samodzielne wykonywanie zabiegów kosmetycznych laminacji brwi produktami Brow Perm Mayamy.
Na szkoleniu kursant pozna produkty, protokoły zabiegowe, zdobędzie wiedzę jak przeprowadzić
konsultacje przed zabiegiem, jaka jest struktura i budowa włosa. Nauczy się jak wykonać demakijaż,
oczyszczenie i odtłuszczenie skóry oraz brwi w obszarze zabiegowym, zabieg laminacji oraz jakie są
przeciwwskazania do jego wykonania i zalecenia pozabiegowe. W toku uczenia uczestnik nabywa
kompetencje społeczne pod względem kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność
autonomicznego uczestniczenia w życiu zawodowym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie ma charakter stacjonarny. Składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.
Prowadzone jest przez szkoleniowca-trenera w kilkuosobowych grupach szkoleniowych z udziałem
modeli w części praktycznej.
Część teoretyczna (1 h)
I - Kosmetyka oprawy oka z zastosowaniem produktów laminujących – wprowadzenie
II – Wymagania sanitarne oraz BHP wykonywania zabiegów kosmetycznych, w zakresie laminacji brwi

III – Stanowisko pracy, jego wyposażenie i przygotowanie do zabiegu
IV – Preparaty do zabiegu i akcesoria
V - Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, wywiad z klientem – dokumentacja (formularze świadomej
zgody), zalecenia pozabiegowe
VI – Laminacja brwi omówienie zabiegu
Część praktyczna (5 h)
I – Kwaliﬁkacja modeli do części praktycznej szkolenia na podstawie przeprowadzonego wywiadu i
podpisanych formularzy zgody na zabieg
II - Zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca
III – Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu
IV – Przygotowanie modelek do zabiegu
V – Etapowe wykonywanie zabiegu przez uczestników szkolenia według instrukcji szkoleniowca
VI – Końcowa ocena efektu zabiegowego.
Ćwiczenia praktyczne stanowią 80% zajęć.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Kursant zdobył wiedzę z zakresu laminacji brwi tzn. wie jaka jest budowa włosa, zna proces laminacji z
użyciem preparatu Brow Perm Mayamy i wie jak wpływa na strukturę włosa, zna wymagania sanitarnohigieniczne oraz zasady higieny, preparaty przeznaczone do przygotowania oraz wykonania zabiegu
laminacji brwi, wie jakie są przeciwwskazania do zabiegu oraz na czym polega wywiad z klientem, zna
rolę i treść formularza świadomej zgody na zabieg, zna zalecenia pozabiegowe i pielęgnacyjne.
Po szkoleniu Uczestnik umie przygotować stanowisko pracy do zabiegu, przeprowadzić wywiad z
klientem oraz określić wskazania i przeciwskazania do zabiegu w konkretnym przypadku, a także
przekazać klientowi niezbędne informacje o możliwych reakcjach alergicznych oraz zalecenia
pozabiegowe. Kursant potraﬁ wykonać laminację brwi w sposób właściwie dobrany do rodzaju włosów,
wykonać demakijaż, oczyszczenie i odtłuszczenie skóry oraz brwi w obszarze zabiegowym a także
potrafi ocenić skuteczność przeprowadzonego zabiegu i jego jakość.
W zakresie kompetencji społecznych potraﬁ pokierować swoim rozwojem w niniejszej
dziedzinie, wykorzystywać i stosować w praktyce zasób posiadanej i nabytej wiedzy oraz umiejętności, z
poczuciem odpowiedzialności za swoje działania.

Grupa docelowa
Szkolenia dla osób początkujących nie mających doświadczenia w braży kosmetycznej w laminacji brwi.

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 kosmetycznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego.

Koszt egzaminu w wysokości 100 zł został wliczony w cenę kursu.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Część organizacyjna: omówienie planu
szkolenia, sprawdzenie obecności,
zorganizowanie stanowisk pracy. Część
teoretyczna-wykład: laminacja brwi
omówienie akcesoriów zabiegowych i
etapów zabiegowych, wskazania i
przeciwwskazania do zabiegu. Część
praktyczna pokaz i praca Uczestników
na modelkach (3).

Data
realizacji
zajęć
2019-1130

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

15:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Magdalena Kaczmarkiewicz

Obszar specjalizacji

Kosmetyka, oprawa oczu

Doświadczenie zawodowe

03.2019 – Trener Broadway Beauty 09.2018SYIS szkoleniowiec/handlowiec oraz nauczyciel
teorii kosmetologii w szkole policealnej 04.201808.2018 L’occitane en Provence dermo
konsultant – kierownik/manager oddziału 2009 2017 kosmetolog ,,Strefa Urody Agnieszka
Modrzewska” – kosmetologia pielęgnacyjna

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

j.w. oraz szkolenia: 17.02.2015 MEZOTERAPIA
MIKROIGŁOWA 16.02.2016 MAKIJAŻ
PERMANENTNY BRWI METODA PIÓRKOWA
06.06.2016 LASER DIODOWY – COOLITE PRO
20.10.2016 E-LIGHT IPL+ RF MIMARI 27.09.2019
Kurs Zawodowy podologia rozszerzony
Broadway Beauty

Wykształcenie

2012 - 2015 Wyższa Szkoła Fizjoterapii we
Wrocławiu – studia I stopnia licencjat z
kosmetologii 2004 - 2007 PWSZ w Kaliszu –
studia I stopnia licencjat Zarządzanie i Marketing

Lokalizacja usługi

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

Warunki logistyczne:

