Specjalista Anti-aging 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

2019/10/17/12578/473800

Cena netto

5 500,00 zł

Cena brutto

5 500,00 zł

Cena netto za godzinę

171,88 zł

Cena brutto za
godzinę

171,88

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

32

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-12

Termin zakończenia
usługi

2019-11-15

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-17

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-05

Maksymalna liczba uczestników

3

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Kategorie dodatkowe KU

Medycyna i uroda
Usługi

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
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych,
umożliwiających samodzielne wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetologii estetycznej. Zabiegi
polegają na mikronakłuwaniu różnymi technikami i aplikowaniu w wybrane obszary skóry
specjalistycznych preparatów oraz iniekcyjnym aplikowaniu w wybrane obszary skóry twarzy
usieciowanego kwasu hialuronowego, którego zamierzonym efektem zabiegowym ma być:
rewitalizacja skóry (poprawa jej nawilżenia, sprężystości, jędrności i elastyczności); lub korekcja
zmarszczek (m.in. bruzd nosowo-wargowych, zmarszczek okolicy oka, poziomych zmarszczek
czoła); lub modelowanie twarzy (uniesienie brwi, korekta nasady nosa, zmiana kształtu i objętości ust,
modelowanie policzków, brody). 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 anti - agning dedykowane jest osobom, które mają już doświadczenie, ale nadal chcą
doskonalić swoje umiejętności i podnieść kwaliﬁkacje. Uczestnik kursu zapoznaje się ze sposobami jak
poprawić wygląd skóry obszarów wymagających korekty np. policzków, fałd nosowo-wargowych,
dekoltu, dłoni, bruzd i zmarszczek. Uczestnicy kursu zapoznają się z metodami wypełniania bruzd i
zmarszczek, podnoszenia opadających kącików ust i powiększania ust, korekcji wolumetrycznej twarzy
oraz nabywają naukę odpowiedniego dostarczania do skóry substancji odżywczych, takich jak witaminy,
aminokwasy, mikroelementy. Ćwiczenia na modelkach stanowią 90% zajęć.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik po szkoleniu posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu samodzielnego wykonywania
zabiegów kosmetologii estetycznej anti-aging z zachowaniem prawidłowej systematyki zabiegowej,
poznania uwarunkowań prawnych i specyﬁki zabiegu. Uczestnik po szkoleniu potraﬁ właściwie dobrać
substancje aktywne, rodzaj zabiegu dla potrzeb klienta i samodzielnie wykonać zabiegi wypełniania
bruzd i zmarszczek, podnoszenia opadających kącików ust i powiększania ust, korekcji wolumetrycznej
twarzy. 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
Prowadzimy szkolenia Specjalista Anti-aging dla osób z wykształceniem: kosmetolog oraz dla
pielęgniarek, sanitariuszy i lekarzy.

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 teoretyczna - wykład: wskazania i
przeciwwskazania do zabiegu,
omówienie anatomii i budowy skóry oraz
lipolizy iniekcyjnej, techniki iniekcji.
Część praktyczna - samodzielna praca
Kursanta na modelkach (3) pod okiem
szkoleniowca. Podsumowanie dnia.

2019-1112

09:30

17:30

8:00

2

Część organizacyjna. Część
teoretyczna - anatomia twarzy,
wskazania i przeciwwskazania do
zabiegu. Część praktyczna samodzielna praca Kursanta na
modelce pod okiem szkoleniowca (3).
Podsumowanie pracy dziennej.

2019-1113

09:30

17:30

8:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

3

Część organizacyjna. Część
teoretyczna - anatomia ust, wskazania i
przeciwwskazania do zabiegu, techniki
iniekcji. Część praktyczna - samodzielna
praca kursanta na modelkach (3) pod
okiem szkoleniowca. Podsumowanie
dnia.

2019-1114

09:30

17:30

8:00

4

Część organizacyjna. Część
teoretyczna - anatomia twarzy,
wskazania i przeciwwskazania do
zabiegu, obszary zabiegowe. Część
praktyczna - samodzielna praca
Kursanta na modelkach (3) pod okiem
szkoleniowca. Podsumowanie
szkolenia.

2019-1115

09:30

17:30

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Kinga Krzempek

Obszar specjalizacji

Kosmetologia estetyczna

Doświadczenie zawodowe

XII.2011-IX2013 Atelier Moniki Bogdanow
IX.2013- V.2014 SALON CATHERINA V.2014
KLINIKA LA BEAUTY CLINIQUE II.2018 Kosmetolog
Kosmetologia Estetyczna KK IX.2018
Szkoleniowiec Broadway Beauty

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

08.11.2014 Osocze Bogatopłytkowe w
zabiegach estetycznych 29.09.2015
Modelowanie Konturu Twarzy przy Użyciu Kaniul –
Poziom zaawansowany Master 19.01.2015
Wypełnienie i Konturowanie Ust – Poziom
Zaawansowany Master 14.09.2014 Kwas
Hialuronowy w Wypełnieniach Estetycznych
30.01.2018 Doskonalenie technik wypełniania z
wykorzystaniem usieciowanego kwasu
hialuronowego HAFILLER 24.11.2017 Techniki
Modelowania Ust z Zastosowaniem Preparatów
na Bazie Usieciowanego Kwasu Hialuronowego
MEAA 09.10.2017 Zastosowanie Preparatów na
Bazie Usieciowanego Kwasu Hialuronowego w
Zakresie Wolumetrii Twarzy MEAA

Wykształcenie

2003-2006 WSZKIPZ Studia I stopnia
kosmetologia 2010-2012 Technik usług
kosmetycznych IX.2017 studia II stopnia mgr
kosmetologia estetyczna

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

Warunki logistyczne:

