Siła wektorowego retinolu i
enkapsułowanych witamin oraz
Kompleksowa pielęgnacja oczu
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

2019/10/17/22993/473863

Cena netto

3 500,00 zł

Cena brutto

3 500,00 zł

Cena netto za godzinę

194,44 zł

Cena brutto za
godzinę

194,44

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

18

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-19

Termin zakończenia
usługi

2019-11-20

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-19

Maksymalna liczba uczestników

2

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

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

ARKANA COSMETICS SP Z O.O. SP.K.

Osoba do kontaktu

Anna Wasiukiewicz

E-mail

anna.wasiukiewicz@arkana.pl

Cel usługi

Telefon

+48 722070007

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wykonywania zabiegów odmładzających z wektorowym
retinolem oraz nabycie umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na okolicę oczu.
Szkolenie obejmuje zakres teoretyczny jak i praktyczny, jednak głównie skierowane jest na praktykę i
nabycie umiejętności wykonywania zabiegów wykonywania zabiegów odmładzających z wektorowym
retinolem oraz nabycie umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na okolicę oczu Jest to
zabieg kilku składnikowy, mający dwa schematy zabiegowe. Szkolenie obejmuje zakres teoretyczny
jak i praktyczny, jednak głównie skierowane jest na praktykę i nabycie umiejętności wykonywania
zabiegów. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Część teoretyczna: omówienie terapii, wskazania i
przeciwwskazania; dobór odpowiednich preparatów w zależności od problemu i oczekiwań klienta;
kwalifikacja klienta do zabiegu - ankieta i procedury przed i po zabiegowe; omówienie unikalnego
składu substancji aktywnych poszczególnych produktów; omówienie zasad działania zabiegu i
schematu zabiegu, serie i częstotliwość zabiegów; omówienie produktów pomocniczych
zabiegowych oraz produktów detalicznych do pielęgnacji domowej jako kontynuacja i przedłużenie
efektów Część praktyczna: wykonanie 3 procedur zabiegowych z użyciem wektorowego retinolu. 1.
Kompleksowy zabieg z retinolem z użyciem maski Oxygen Infusion Mask, 2. Zabieg wektorowy z
użyciem Bioactive Face Milk, 3. Podstawowy zabieg z użyciem Reti Peel oraz wykonanie zabiegu
zabiegu pielęgnacyjnego na okolicę oczu oraz zabiegu korygującego pod oczy; przeprowadzenie
wywiadu z klientem; wypełnienie karty konsultacyjnej; przygotowanie sprzętu do pracy
UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnik szkolenia jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia
zabiegów z użyciem wektorowego retinolu i enkapsułowanych witamin oraz jest przygotowany do
samodzielnego przeprowadzenia zabiegów na okolicę oczu. Posiada umiejętności samodzielnego
określenia wskazań oraz przeciwwskazań do wykonywanych zabiegów. Ma większą świadomość
dotyczącą działań poszczególnych produktów oraz składników aktywnych. Posiada umiejętności
doboru metody i techniki do wykonywania określonych zabiegów. Ma większą świadomość w
doborze preparatów kosmetycznych gabinetowych do potrzeb skóry klientki. Posiada umiejętności
udziela porad kosmetycznych w zakresie pielęgnacji pozabiegowej. Posiada umiejętności doboru
produktów do pielęgnacji domowej. Ma większą świadomość i poczucie odpowiedzialności za
tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zabiegów KOMPETENCJE: Uczestnik po
szkoleniu poszerzy swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wykonywania samodzielnie zabiegów z
użyciem wektorowego retinolu i enkapsułowanych witamin oraz poszerzy swoją wiedzę i
umiejętności dotyczące wykonywania samodzielnie zabiegów na okolicę oczu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wykonywania zabiegów odmładzających z wektorowym
retinolem oraz nabycie umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na okolicę oczu. Szkolenie
obejmuje zakres teoretyczny jak i praktyczny, jednak głównie skierowane jest na praktykę i nabycie
umiejętności wykonywania zabiegów wykonywania zabiegów odmładzających z wektorowym retinolem
oraz nabycie umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na okolicę oczu Jest to zabieg kilku
składnikowy, mający dwa schematy zabiegowe. Szkolenie obejmuje zakres teoretyczny jak i praktyczny,
jednak głównie skierowane jest na praktykę i nabycie umiejętności wykonywania zabiegów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Część teoretyczna:
omówienie terapii, wskazania i przeciwwskazania; dobór odpowiednich preparatów w zależności od
problemu i oczekiwań klienta; kwaliﬁkacja klienta do zabiegu - ankieta i procedury przed i po zabiegowe;
omówienie unikalnego składu substancji aktywnych poszczególnych produktów; omówienie zasad

działania zabiegu i schematu zabiegu, serie i częstotliwość zabiegów; omówienie produktów
pomocniczych zabiegowych oraz produktów detalicznych do pielęgnacji domowej jako kontynuacja i
przedłużenie efektów
Część praktyczna:
wykonanie 3 procedur zabiegowych z użyciem wektorowego retinolu. 1. Kompleksowy zabieg z
retinolem z
użyciem maski Oxygen Infusion Mask, 2. Zabieg wektorowy z użyciem Bioactive Face Milk, 3.
Podstawowy zabieg z użyciem Reti Peel oraz wykonanie zabiegu zabiegu pielęgnacyjnego na okolicę
oczu oraz zabiegu korygującego pod oczy; przeprowadzenie wywiadu z klientem; wypełnienie karty
konsultacyjnej; przygotowanie sprzętu do pracy
UMIEJĘTNOŚCI:
Uczestnik szkolenia jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia zabiegów z użyciem
wektorowego retinolu i
enkapsułowanych witamin oraz jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia zabiegów na
okolicę oczu. Posiada umiejętności samodzielnego określenia wskazań oraz przeciwwskazań do
wykonywanych zabiegów. Ma większą świadomość dotyczącą działań poszczególnych produktów oraz
składników aktywnych. Posiada umiejętności doboru metody i
techniki do wykonywania określonych zabiegów. Ma większą świadomość w doborze preparatów
kosmetycznych gabinetowych do potrzeb skóry klientki. Posiada umiejętności udziela porad
kosmetycznych w zakresie pielęgnacji pozabiegowej. Posiada umiejętności doboru produktów do
pielęgnacji domowej. Ma większą świadomość i poczucie odpowiedzialności za tworzenie
bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zabiegów
KOMPETENCJE:
Uczestnik po szkoleniu
poszerzy swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wykonywania samodzielnie zabiegów z użyciem
wektorowego retinolu i enkapsułowanych witamin oraz poszerzy swoją wiedzę i umiejętności dotyczące
wykonywania samodzielnie zabiegów na okolicę oczu.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wykonywania zabiegów odmładzających z wektorowym
retinolem oraz nabycie umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na okolicę oczu. Szkolenie
obejmuje zakres teoretyczny jak i praktyczny, jednak głównie skierowane jest na praktykę i nabycie
umiejętności wykonywania zabiegów wykonywania zabiegów odmładzających z wektorowym retinolem
oraz nabycie umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na okolicę oczu Jest to zabieg kilku
składnikowy, mający dwa schematy zabiegowe. Szkolenie obejmuje zakres teoretyczny jak i praktyczny,
jednak głównie skierowane jest na praktykę i nabycie umiejętności wykonywania zabiegów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Część teoretyczna:
omówienie terapii, wskazania i przeciwwskazania; dobór odpowiednich preparatów w zależności od
problemu i oczekiwań klienta; kwaliﬁkacja klienta do zabiegu - ankieta i procedury przed i po zabiegowe;
omówienie unikalnego składu substancji aktywnych poszczególnych produktów; omówienie zasad
działania zabiegu i schematu zabiegu, serie i częstotliwość zabiegów; omówienie produktów
pomocniczych zabiegowych oraz produktów detalicznych do pielęgnacji domowej jako kontynuacja i
przedłużenie efektów
Część praktyczna:
wykonanie 3 procedur zabiegowych z użyciem wektorowego retinolu. 1. Kompleksowy zabieg z
retinolem z
użyciem maski Oxygen Infusion Mask, 2. Zabieg wektorowy z użyciem Bioactive Face Milk, 3.
Podstawowy zabieg z użyciem Reti Peel oraz wykonanie zabiegu zabiegu pielęgnacyjnego na okolicę
oczu oraz zabiegu korygującego pod oczy; przeprowadzenie wywiadu z klientem; wypełnienie karty

konsultacyjnej; przygotowanie sprzętu do pracy
UMIEJĘTNOŚCI:
Uczestnik szkolenia jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia zabiegów z użyciem
wektorowego retinolu i
enkapsułowanych witamin oraz jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia zabiegów na
okolicę oczu. Posiada umiejętności samodzielnego określenia wskazań oraz przeciwwskazań do
wykonywanych zabiegów. Ma większą świadomość dotyczącą działań poszczególnych produktów oraz
składników aktywnych. Posiada umiejętności doboru metody i
techniki do wykonywania określonych zabiegów. Ma większą świadomość w doborze preparatów
kosmetycznych gabinetowych do potrzeb skóry klientki. Posiada umiejętności udziela porad
kosmetycznych w zakresie pielęgnacji pozabiegowej. Posiada umiejętności doboru produktów do
pielęgnacji domowej. Ma większą świadomość i poczucie odpowiedzialności za tworzenie
bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zabiegów
KOMPETENCJE:
Uczestnik po szkoleniu
poszerzy swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wykonywania samodzielnie zabiegów z użyciem
wektorowego retinolu i enkapsułowanych witamin oraz poszerzy swoją wiedzę i umiejętności dotyczące
wykonywania samodzielnie zabiegów na okolicę oczu.

Grupa docelowa
Osoba prowadząca działalność związaną z kosmetyką, bądź z wykształceniem kosmetycznym lub
pokrewnym

Materiały dydaktyczne
Uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma skrypt szkoleniowy, Vademecum oraz certyfikat

Informacje dodatkowe
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.
Podczas szkolenia przewidziane są przerwy.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Wprowadzenie do szkolenia omówienie
zasad BHP, kwestie techniczne

2019-1119

09:30

10:00

0:30

2

Nieinwazyjne zabiegi na okolice oczu
cz. I teoria

2019-1119

10:00

11:00

1:00

3

Budowa skóry i prawidłowa pielęgnacja
cz I

2019-1119

11:00

12:00

1:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

4

Budowa skóry i prawidłowa pielęgnacja
cz II

2019-1119

12:00

13:00

1:00

5

Przerwa obiadowa

2019-1119

13:00

13:30

0:30

6

Zabiegi na okolicę oczu- cz II praktyka
wykonanie pierwszego schematu
zabiegowego

2019-1119

13:30

15:30

2:00

7

Zabiegi na okolicę oczu- cz II praktyka
wykonanie drugiego schematu
zabiegowego

2019-1119

15:30

17:30

2:00

8

Podsumowanie zabiegów- pytania

2019-1119

17:30

18:30

1:00

9

Wprowadzenie do szkolenia omówienie
zasad BHP, kwestie techniczne

2019-1120

08:00

08:30

0:30

10

Retinol wektorowy cz.teoretyczna

2019-1120

08:30

12:00

3:30

11

Przerwa obiadowa

2019-1120

12:00

12:30

0:30

12

Wykonanie 3 procedur zabiegowych z
użyciem retinolu

2019-1120

12:30

16:30

4:00

13

Podsumowanie zabiegów- pytania

2019-1120

16:30

17:00

0:30

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Karolina Pośpiech

Obszar specjalizacji

2013-2016 – Wyższa Szkoła Fizjoterapii we
Wrocławiu – licencjat- Kosmetologia 2018- –
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu –
magister- Kosmetologia

Doświadczenie zawodowe

2015-2016 – Dermokonsultantka Autoryzowany
Sklep Ziaja, Wrocław 2016 - – Autoryzowany
Szkoleniowiec Arkana

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Ogólnopolski Szkoleniowiec Firmy Arkanaprowadzi szkolenia z zakresu kosmetyki i
asortymentu kosmetycznego Firmy Arkana

Wykształcenie

Kosmetolog

Lokalizacja usługi
Adres:
Sokola 10/2
26-110
Skarżyskoświętokrzyskie

Warunki logistyczne:
kamienna,

woj.

Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Salon Urody LUSTRO Agnieszka Kopeć ul.
Sokola 10/2 26-110 Skarżysko-Kamienna

