Makijaż permanentny brwi, kreski,
usta basic Kraków Kierunek Kariera
Zawodowa
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

2019/10/11/12578/470957

Cena netto

5 500,00 zł

Cena brutto

5 500,00 zł

Cena netto za godzinę

137,50 zł

Cena brutto za
godzinę

137,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

40

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-18

Termin zakończenia
usługi

2019-11-22

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-11

Maksymalna liczba uczestników

4

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

Wiktoria Gałuszka

E-mail

dofinansowanie@broadwaybeauty.pl

Telefon

+48 510746484

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest wykonywanie samodzielnie podstawowych zabiegów makijażu permanentnego:
brwi metodą cienia i ombre, ust: kontur, cieniowanie i wypełnianie oraz kresek na powiekach i linii
rzęs. Kurs pozwoli uczestnikom kursu na uzyskanie niezbędnych umiejętności do wykonywania
zawodu linergistki. Podczas szkolenia uczestnicy nabywają niezbędną wiedzę teoretyczną, poznają
zasady kolorymetrii, mieszania pigmentów jak również sposobu doboru kosmetyków w zależności od
efektu, jaki ma zostać osiągnięty. Szkolenie makijażu permanentnego ust, pozwoli przyszłym
kosmetyczkom uzyskać efekt optycznego powiększenia ust bez użycia kwasu hialuronowego czy
innego preparatu. Kreska na dolnej i górnej powiece subtelnie dopełni makijaż permanentny,
podkreśli urodę i zapewni wyraziste spojrzenie. Szkolenie 5-dniowe ugruntuje wiedzę oraz pozwoli
przyswoić sobie różne techniki wykonywania makijażu permanentnego różnych części twarzy.
Podczas szkolenia uczestnicy kursu nabędą niezbędną praktykę, dzięki pracy na modelkach. 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 5-dniowe wprowadza i przygotowuje kursantów do wykonywania zawodu linergisty. Szkolenie
5-dniowe dedykowane jest osobom początkującym lub chcącym doskonalić technikę w makijażu
permanentnym brwi, ust i kresek. Ombre to trójkolorowy efekt naturalnego piękna, polega on na bardzo
delikatnym zaznaczeniu początków, przodów łuku brwiowego po wzmocnienie koloru na cieńszych
końcówkach brwi. Podczas szkolenia uczestnicy kursu poznają zasady kolorymetrii, mieszania
pigmentów jak również sposobu doboru w zależności od efektu, jaki ma zostać osiągnięty. Makijaż ust
pozwala na efekt pełnych, wyrazistych i rozświetlonych ust. Uczestnik kursu zdobywa wiedzę w jaki
sposób wykonywać korektę asymetrii ust, uczy się doboru właściwych pigmentów oraz prowadzenia
idealnej linii konturu. Kreska dolna i górna na powiece dopełniają makijaż, zagęszczają w naturalny
sposób optycznie linię dolnych i górnych rzęs. Ćwiczenia na modelkach stanowią 90% zajęć. Dzięki
pracy warsztatowej Kursant zyska kompetencje w zakresie określenia na jakim etapie rozwoju jest oraz
doprecyzowania jakie metody/techniki może wykorzystywać w swojej pracy z zakresu makijażu
permanentnego. To wpłynie na świadomą pracę z klientem i odpowiedzialne podejmowanie się
zabiegów w obszarze nabytych umiejętności. W trakcie zajęć, pracujemy na profesjonalnych i
nowoczesnych urządzeniach np. WHITE ONE, „I AM INK”, Perfect Touch.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Kursant zdobył wiedzę z zakresu profesjonalnego wykonania makijażu permanentnego ust, brwi, kresek
na powiekach. Uczestnik zyskał umiejętności wykonania makijażu permanentnego brwi: metodami
ombre i cienia, mieszania i doboru pigmentów, korekty asymetrii ust oraz prowadzenia idealnej linii
konturu i kreski. W ramach kompetencji społecznych osoba szkoląca się potraﬁ określić jakie inne
obszary wymagają dopełnienia aktualnej wiedzy.

Grupa docelowa
Prowadzimy szkolenia z makijażu permanentnego dla osób początkujących, jak i aktywnie działających
linergistek, mężczyzn i kobiet w każdym wieku.
Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Informacje dodatkowe
Kursant otrzymuje skrypt niezbędny do pogłębienia wiedzy. Uczestnicy kursu mają możliwość kontaktu
z szkoleniowcami również po zakończonym szkoleniu oraz otrzymują zaproszenie do Wirtualna
Akademia PMU, grupy dla profesjonalistów z zakresu makijażu permanentnego. W trakcie zajęć
pracujemy na profesjonalnych i nowoczesnych urządzeniach np. "WHITE ONE", "I AM INK" oraz "PERFECT
TOUCH". 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.
Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Harmonogram

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Część organizacyjna: omówienie planu
szkolenia. Część teoretyczna - wykład
szkoleniowy wraz z z prezentacją
multimedialną. Część praktyczna ćwiczenia rysunku i pigmentacji brwi na
sztucznych skórach. Pokaz zabiegu
metodą Ombre wykonywany przez
trenera. Podsumowanie pracy dziennej

2019-1118

09:00

17:00

8:00

2

Omówienie planu zajęć, powtórzenie
wiadomości na temat technik
pigmentacji brwi, przygotowanie
stanowisk pracy. Część praktyczna praca Uczestnika na modelkach z
pomocą trenera. Makijaż permanentny
i/lub korekta wykonywany na modelkach
(3) wybranymi metodami.
Podsumowanie dnia

2019-1119

09:00

17:00

8:00

3

Część teoretyczna poświęcona
pigmentacji ust (prezentacja
multimedialna). Część praktyczna –
ćwiczenia na skórkach. Makijaż
permanentny ust i/lub korekta
samodzielnie wykonywany przez
Kursanta na modelkach (2).
Podsumowanie dnia.

2019-1120

09:00

17:00

8:00

4

Część teoretyczna poświęcona
pigmentacji kresek (prezentacja
multimedialna). Część praktyczna –
ćwiczenia kresek na skórkach.
Pigmentacja kresek wykonywana przez
Kursanta na modelkach (2).
Podsumowanie zajęć.

2019-1121

09:00

17:00

8:00

5

Część praktyczna - makijaż
permanentny samodzielnie wykonywany
na modelkach (3) – usta, kreski, brwi.
Egzamin pisemny i jego ocena.
Podsumowanie szkolenia

2019-1122

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko

Agata Fabian

Obszar specjalizacji

Makijaż permanentny Makijaż medyczny
Mezoterapia igłowa/ Lipoliza Laseroterapia
Kosmetologia Stylizacja rzęs

Doświadczenie zawodowe

Od IX 2006 nauczyciel zawodu kosmetycznego
Od 2010 – nadal własna działalność, gabinet
kosmetyczny

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

22.10.2010 Mezoterapia igłowa Euro Beauty
31.03.2011 Makijaż permanentny metodą
kompaktową 26.11.2015 Szkolenie z zakresu
obsługi urządzenia Laser Frakcyjnego CO2
03.10.2016 Innowacyjna technika pigmentowania
brwi metodą ombre 31.03.2017 Techniki
wypełniania kwasem hialuronowym I i II stopień
05.03.2018 Nowoczesna pigmentacja Full Lips
Agnieszka Kwiatkowska 19.06.2018 Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych trenera
linergisty

Wykształcenie

2001 – 2004 GWSH Łódź – st. Licencjackie
pedagogika 2004-2006 st. Mgr kosmetologia
2009 WSHE st. Podyplomowe, „Zarządzanie w
oświacie” 2017 – 2018 GWSH st. Podyplomowe
trener linergista

Lokalizacja usługi
Adres:
al. 29 Listopada 155c
31-406 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Placówka Broadway Beauty.

Warunki logistyczne:

