Kwas hialuronowy usieciowany
poziom rozszerzony: wolumetria modelowanie owalu twarzy
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

2019/10/22/7404/476442

Cena netto

4 200,00 zł

Cena brutto

4 200,00 zł

Cena netto za godzinę

420,00 zł

Cena brutto za
godzinę

420,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

10

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-15

Termin zakończenia
usługi

2020-01-15

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-01-14

Maksymalna liczba uczestników

5

Kategoria główna KU

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

Techpal sp. z o. o.

Osoba do kontaktu

Anna Iwaniec

E-mail

a.iwaniec@techpal.com.pl

Telefon

+48 89 542 98 21

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zabiegów modelowania owalu
twarzy. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę w zakresie: technik pracy na kaniuli, preparatów
dostępnych na rynku, różnice w ich stosowaniu, wskazań i przeciwwskazań do modelowania twarzy.
Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności zaawansowanej pracy na kaniuli, modelowania owalu
twarzy: okolica “doliny łez”, okolica jarzmowa, okolica skroniowa, policzki “tzw ciężki polik” (korekta
linii żuchwy) modelowanie bródki, soft lifting. Uczestnik będzie posiadał umiejętność kształtowania
własnego rozwoju z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania w
przeprowadzaniu zabiegów kosmetycznych, będzie miał świadomość poziomu swojej wiiedzy i
umiejętności w zakresie zastosowania kwasu hialuronowego oraz będzie miał chęć rozowju i
dalszego kształcenia się.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zaawansowane techniki pracy na kaniuli
Okolica “doliny łez”
Okolica jarzmowa
Okolica skroniowa
Policzki “tzw ciężki polik” (korekta linii żuchwy)
Modelowanie bródki
Soft lifting

8. Preparaty – różnice
2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNE
Każdy uczestnik szkolenia wykonuje wszystkie etapy samodzielnie na swojej modelce, pod okiem
certyfikowanego szkoleniowca.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty kształcenia, tj. będzie:
- znał proces starzenia się skóry, najistotniejsze zagadnienia dotyczące kwasu hialuronowego,
produktów dostępnych w Polsce,
- znał przeciwwskazań do zastosowania kwasu hialuronowego i działań niepożądanych,
- posiadał wiedzę w zakresie: technik pracy na kaniuli,
- posiadał umiejętności zaawansowanej pracy na kaniuli, modelowania owalu twarzy: okolica “doliny łez”,
okolica jarzmowa, okolica skroniowa, policzki “tzw ciężki polik” (korekta linii żuchwy), modelowanie
bródki, soft lifting.
- będzie posiadał umiejętność kształtowania własnego rozwoju z uwzględnieniem etycznego kontekstu
własnego postępowania w przeprowadzaniu zabiegów kosmetycznych,
-będzie miał chęć rozowju i dalszego kształcenia się
- będzie miał świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania kwasu
hialuronowego.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane do kosmetologów i kosmetyczek posiadających podstawowe umiejętności
wypełniania kwasem hialuronowym.

Opis warunków uczestnictwa
Uczestnik szkolenia: osoba posiadająca wykształcenie kierunkowe (licencjat lub magister kosmetologii,
studium kosmetyczne, pielęgniarstwo, wykształcenie medyczne lub w trakcie nauki).

Materiały dydaktyczne
skrypt szkoleniowy
notes i długopis.

Informacje dodatkowe
Koszt szkolenie nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Kwas hialuronowy usieciowany
poziom rozszerzony

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-01-15

08:00

18:00

10:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Paulina Amilianowicz

Obszar specjalizacji

Trener z zakresu kosmetologii medycznej i
zabiegów estetycznych. Specjalizuję się w
wykonywaniu zabiegów m.in. z medycyny
estetycznej, mezoterapii igłowej, pielęgnacji
twarzy, szyi i dekoltu.

Doświadczenie zawodowe

10-letnie doświadczenie w zakresie kosmetologii
oraz 5-letnie doświadczenie z zakresu
kosmetologii medycznej i zabiegów
estetycznych. Od 2014 szkoleniowiec z zakresu
kosmetologii medycznej i zabiegów estetycznych
(mezoterapia igłowa, lipoliza iniekcyjna,
wypełnianie zmarszczek, konturowanie i
powiększanie ust kwasem hialuronowym,
modelowanie twarzy za pomocą kaniul,
zastosowanie toksyny botulinowej typu A w
zabiegach estetycznych, nici pdo, aspekty
prawne w gabinecie kosmetologicznym i
pierwsza pomoc przedmedyczna .

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

5 - letnie doświadczenie w świadczeniu tego
typu usług

Wykształcenie

wyższe inż., udział w Kongresie Medycyny
Estetycznej Trójmiasto liczne szkolenia
specjalizacyjne: "Anatomia szyi i głowy", "Pierwsza
pomoc w gabinecie zabiegów estetycznych",
"Szkolenie z technik z wykorzystaniem
wypełniaczy na bazie usieciowanego kwasu
hialuronowego HyalDew", "Zaawansowane
techniki stosowania wypełniaczy w obrębie
tkanek miękkich twarzy", "Mezoterapia
mikroigłowa - mikronakłuwanie, głębokie
wprowadzanie substancji aktywnych", "Szkolenie
w zakresie zabiegu z wykorzystaniem nici PDO
rewitalizujących ART Lift", "Zastosowanie kwasu
hialuronowego w zabiegach estetycznych",
"Zastosowanie preparatów na bazie
usieciowanego kwasu hialuronowego w zakresie
zabiegów wolumetrii twarzy", "Mezoterapia
igłowa", "Redukcja zmarszczek i modelowanie
objętości twarzy z zastosowaniem wypełniaczy
Perfectha", "Konturowanie i powiększanie ust".

Lokalizacja usługi
Adres:
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7/2
11-100
Lidzbark
Warmiński,
warmińsko-mazurskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
woj.

