Lifting rzęs Gdańsk
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

2019/10/18/12578/474648

Cena netto

900,00 zł

Cena brutto

900,00 zł

Cena netto za godzinę

150,00 zł

Cena brutto za
godzinę

150,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-12

Termin zakończenia
usługi

2019-11-12

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-18

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-05

Maksymalna liczba uczestników

3

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Kategorie dodatkowe KU

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
Szkolenie zostało przygotowane z myślą o kursantach, którzy chcą zajmować się profesjonalnie
oprawą oka. Kurs przygotowuje do profesjonalnego dokonywania zabiegów kosmetycznych, którym
poddawane są rzęsy. Lifting rzęs pozwala sprawić, że proste i niesforne rzęsy stają się podkręcone i
uporządkowane. Celem kursu jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej oraz umiejętności
praktycznych, umożliwiających samodzielne wykonywanie zabiegu liftingu rzęs. W toku uczenia
uczestnik nabywa również kompetencje społeczne pod względem kształtowania własnego rozwoju
oraz zdolność autonomicznego uczestniczenia w życiu zawodowym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zabieg liftingu rzęs pozwala na uzyskanie efektu dłuższych i optycznie zagęszczonych rzęs. Lifting rzęs
to rewolucyjny, najnowszej generacji zabieg, który sprawia że rzęsy są podkręcone a spojrzenie bardziej
zalotne. Lifting polecany jest w szczególności Paniom, które borykają się z problemami prostych rzęs,
na które nie działa zalotka, ani podkręcający tusz do rzęs. W zakresie wiedzy kursanci dowiadują się co
to jest lifting rzęs, budowa włosa a zmiana struktury, jak łączyć lifting rzęs z przedłużaniem rzęs, jakie są
efekty po zabiegu, jakie są wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz pielęgnacja pozabiegowa. W
części teoretycznej uczestnicy poznają: wymagania sanitarne oraz BHP wykonywania zabiegu liftingu
rzęs, przygotowanie stanowiska pracy, przygotowanie rzęs przed zabiegiem. W części praktycznej
Kursant pracuje z modelką wykonując zabieg. Trener pokazuje na niewielkim obszarze na każdym
etapie zabiegu jak wykonać poszczególne czynności. Następnie kursant wykonuje elementy zabiegu
samodzielnie pod okiem profesjonalisty. Ćwiczenia praktyczne stanowią 80% zajęć.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik uzyskał uporządkowaną wiedzę merytoryczną popartą przykładami z praktyki na temat liftingu
rzęs. Uczestnik ma również wiedzę na temat zagadnień związanych z zasadami przestrzegania zasad
BHP w gabinecie kosmetycznym oraz z budową włosa (rzęsy). Kursant w samodzielny sposób potraﬁ
wykonać zabieg liftingu rzęs dbając o dobro i zdrowie klientki. Uczestnik potraﬁ ocenić jakość rzęsy
naturalnej oraz kształt oka klientki, aby dobrać odpowiednią stylizację do oka klientki. Uczestnik potraﬁ
samodzielnie wykonać zabieg, dobrać odpowiednie produkty i adekwatnie reagować na potrzeby
klienta. W ramach kompetencji społecznych ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
ciągłego dokształcania się zawodowego w zakresie liftingu rzęs i pokrewnych dziedzinach.

Grupa docelowa
Nie są stawiane wymagania odnośnie do poziomu lub rodzaju wykształcenia. Niemniej, szkolenie jest
polecane przede wszystkim osobom zajmującym się zawodowo wykonywaniem wizażu lub innych usług
kosmetycznych lub będącym w trakcie nabywania kwaliﬁkacji w tym zakresie albo planujących ich
nabycie.

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

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Część organizacyjna: omówienie planu
szkolenia, zorganizowanie stanowisk
pracy. Wykład szkoleniowy - produkty i
narzędzia wykorzystywane podczas
liftingu rzęs. Część praktyczna - etapy
aplikacji. Wykonanie zabiegu
praktycznego na modelkach.
Podsumowanie dnia.

Data
realizacji
zajęć
2019-1112

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

15:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Paulina Guzdaj

Obszar specjalizacji

Kosmetolog

Doświadczenie zawodowe

08/2018 - do nadal Broadway Beauty Gdańsk;
stanowisko: szkoleniowiec 10/2017-07/2018 –
Depilacja.pl; stanowisko: kosmetolog 09/201609/2017 – Laser Delux; stanowisko: kosmetolog
07/2016-09/2016 – Baltica Wellness&SPA;
stanowisko: kosmetolog

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Ukończenie szkolenia z techniki microblading
pod okiem Beauty Bronny( Wrocław 05/2015)
Ukończenie szkolenia z techniki microblading
(Broadway Beauty 2016) Ukończenie szkolenia z
techniki manualnej pigmentacji brwi - ombre
hand painted (Broadway Beauty 2016)
Ukończenie szkolenia z manualnej techniki
pigmentacji ust (Broadway Beauty 2016)
Ukończenie szkolenia z techniki ombre
(Broadway Beauty 2016) Ukończenie szkolenia z
pigmentacji kresek (Broadway Beauty 2016)
Ukończenie szkolenia z pigmentacji kresek
techniką butterfly (Broadway Beauty 2017)
Ukończenie szkolenia z usuwania i rozjaśnienia
makijażu permanentnego preparatami Lift i Ecuri
(Broadway Beauty 2017) Ukończenie szkolenia z
pigmentacji ust metodą 3D, klasyczną i ombre
(Broadway Beauty 2016) Ukończenie szkolenia z
zakresu stylizacji rzęs (Wrocław 2015)
Ukończenie szkolenia z Liftingu rzęs (Broadway
Beauty 2017) Ukończenie szkolenia trenerskiego
pod okiem Żanety Stanisławskiej

Wykształcenie

10/2014 – 07/2016 Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie; magister kosmetolog
10/2011 – 06/2014 Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie; licencjonowany
kosmetolog

Lokalizacja usługi
Adres:
al. gen. Józefa Hallera 9
80-401 Gdańsk, woj. pomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Placówka Broadway Beauty.

Warunki logistyczne:

