Henna pudrowa i architektura brwi
Warszawa
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

2019/10/14/12578/471751

Cena netto

1 400,00 zł

Cena brutto

1 400,00 zł

Cena netto za godzinę

87,50 zł

Cena brutto za
godzinę

87,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-21

Termin zakończenia
usługi

2019-11-22

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-14

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-14

Maksymalna liczba uczestników

4

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
przygotowanie kursanta do wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki. Po szkoleniu kursant potrafi
wymienić zalety zabiegu z użyciem preparatów Mayamy Henna Brows, zna dokładnie protokoły
zabiegowe, ma wiedzę jak przeprowadzić konsultacje przed zabiegiem, jaka jest struktura i budowa
włosa, jakie są przeciwwskazania do zabiegu. Posiada umiejętność samodzielnego wykonania
zabiegów, ma umiejętność samokształcenia się oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać
dylematy związane z wykonywaniem zabiegów będących przedmiotem szkolenia. Szkolenie
umożliwia nabycie umiejętności w zakresie architektury brwi - idealny rysunek brwi przed zabiegami,
kształtowanie brwi, korektę asymetrii brwi, techniki depilacji w obszarze łuków brwiowych. 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 obejmuje: strukturę i budowę włosa, prawne aspekty zabiegu, BHP, aseptykę zabiegową,
przeciwwskazania do zabiegu, wywiad medyczny z klientem, właściwy dobór kolorów henny do typu
cery, praktyczne wykonanie pełnej stylizacji brwi produktami Mayamy Brows Henna, ochrona i
pielęgnacja po zabiegu, techniki perfekcyjnego rysunku wykonywanego przy pomocy nitki, demakijaż i
przygotowanie brwi do zabiegu, prawidłowe techniki przycinania brwi i regulacja, stylizacja brwi z

efektem Ombre. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna składa się
z pokazu zabiegu wykonywanego przez trenera, natomiast praca praktyczna odbywa się z modelkami.
Ćwiczenia praktyczne stanowią 80% zajęć.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Kursant zdobył wiedzę z zakresu prawidłowej aplikacji henny długotrwałej MAYAMY oraz prawidłowej
architektury brwi. Uczestnik zyskał umiejętności m.in. właściwej kolorymetrii i doboru kształtu brwi,
prawidłową aplikację produktów, metody usunięcia niechcianego owłosienia w okolicy brwi, wskazania
oraz przeciwskazania do zabiegu. Uczestnik szkolenia po zakończonym szkoleniu potraﬁ dobrać
kształt, kolor oraz formę depilacji dopasowaną do wymagań oraz typu urody klienta. W zakresie
kompetencji społecznych potrafi pokierować swoim rozwojem w niniejszej dziedzinie.

Grupa docelowa
Szkolenia dla osób początkujących nie mających doświadczenia w braży kosmetycznej w barwieniu brwi
z wykorzystaniem henny.

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.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Część organizacyjna - omówienie planu
szkolenia i zorganizowanie stanowisk
pracy. Część teoretyczna - wykład z
prezentacją multimedialną. Część
praktyczna - pokaz zabiegu henny
pudrowej na modelce wykonywany
przez trenera a następnie ćwiczenia
prawidłowego rysunku brwi.
Podsumowanie dnia.

2019-1121

09:30

17:30

8:00

2

Omówienie planu zajęć, test
zaliczeniowy z rysunku brwi. Część
praktyczna - samodzielna praca
Uczestnika na modelkach (3).
Podsumowanie szkolenia.

2019-1122

09:30

17:30

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Anna Wasielewska

Obszar specjalizacji

Kosmetyka, oprawa oczu

Doświadczenie zawodowe

Broadway Beauty Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
2017 Własna działalność gospodarcza – Makijaż
Permanentny Anna Wasielewska 2017 – obecnie
Studio makijażu permanentnego „ART LINE” ul. K.
Pułaskiego 6/B1,87-800 Włocławek 2013 – 2014

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

j.w. oraz szkolenia: 15.05.2013 Long Time Line
Conture Make-up Method 24.05.2013 Predrawing Technique 21.07.2016 Ukończenie
szkolenia All About Brows (metody: ombre
brows, microblading, hybrid eyebrows, włoskowa)
06.11.2016 Masterclass Conference Aleksandra
Wąsik – Technika Microblading 06.11.2016
Masterclass Conference Żaneta Stanisławska –
Ombre Brows Technique 06.11.2016
Masterclass Conference Lorena Oberg –
Laserowa I nielaserowa technika usuwania
makijażu permanentnego 06.11.2016
Masterclass Conference Sviatoslav Otchenash –
Hairstrokes Technique Certyfikat makijażu
permanentnego ust – 3D Lips 2018 Trener
Makijażu Permanentnego Broadway Beauty
12.04.2019 Russian Powder eyebrows technique
True Conture 05.08.2019 Mikropigmentacja
skóry głowy Broadway Beauty 22.08.2019 Ombre
Brows Monevi

Wykształcenie

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych,
Włocławek, Specjalność -formy użytkowe,
Specjalizacja - tkanina artystyczna

Lokalizacja usługi
Adres:
Królewicza Jakuba 66
02-956 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Placówka Broadway Beauty.

Warunki logistyczne:

