Usta 3D
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

2019/11/19/10458/490268

Cena netto

1 950,00 zł

Cena brutto

1 950,00 zł

Cena netto za godzinę

195,00 zł

Cena brutto za
godzinę

195,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

10

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-13

Termin zakończenia
usługi

2020-02-13

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-19

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-12

Maksymalna liczba uczestników

4

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

TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA
GROCHOŁA

Osoba do kontaktu

Natalia PiotrowskaGrochoła

E-mail

iks@trementi.pl

Telefon

+48 509 670 833

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
wymienionych poniżej. W trakcie szkolenia uczestnik pozyska wiedzę na temat: - aspektów
teoretycznych wykonania makijażu permanentnego ust metodą 3D - uwarunkowań zdrowotnych i
zasad bezpieczeństwa związanych z wykonaniem makijażu permanentnego ust metodą 3D uwarunkowania higieniczne związane z wykonaniem makijażu permanentnego ust metodą 3D metod pielęgnacji wykonanego makijażu permanentnego ust metodą 3D - techniki pozwalającej
podkreślić, a także delikatnie skorygować niedoskonałości ust Uczestnik nabędzie umiejętności : wykonania pigmentacji ust innowacyjną techniką, pozwalającą podkreślić, a także delikatnie
skorygować niedoskonałości ust. - doboru kształtu i koloru makijażu dla klienta - obsługi sprzętu
wykorzystywanego do wykonania makijażu permanentnego ust metodą 3D - przygotowania
niezbędnych materiałów do wykonania makijażu permanentnego ust metodą 3D - wykonania
makijażu permanentnego z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i metod Uczestnik samodzielnie
będzie potrafił makijaż permanentny ust metodą 3D. Kompetencje społeczne uzyskane podczas
szkolenia pozwolą na zrozumienie znaczenia komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu
zabiegu. Uczestnik kursu będzie potrafił we właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z klientem
informując go o celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach, narzędziach i środkach, o
wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu. Uczestnik kursu zrozumie,
że właściwa komunikacja z klientem jest dla niego gwarancją bezpieczeństwa i profesjonalnego
przeprowadzenia zabiegu. Będziesz potrafił/potrafiła wykonać makijaż permanentny na skórze ust
oraz dobrać kształt i kolor makijażu dla klienta. Będziesz znał/a doskonalą technikę pozwalająca
podkreślić, a także delikatnie skorygować niedoskonałości ust . Będziesz znał/znała uwarunkowania
zdrowotne i zasady bezpieczeństwa związane z wykonywaniem makijażu permanentnego. Będziesz
znał/znała uwarunkowania higieniczne związane z wykonywaniem makijażu permanentnego.
Będziesz potrafił/potrafiła przygotować niezbędne materiały do wykonania makijażu permanentnego
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i metod.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu
500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie
szkoleniowej.

Makijaż permanentny to makijaż trwały, który utrzymuje się od jednego roku do kilku lat, w zależności od
osobistych uwarunkowań (rodzaj i koloryt skóry). Jest całkowicie bezpieczny i wykonywany za pomocą
specjalnych biodegradowalnych barwników, które wnikają w płytszą warstwę naskórka, niż w przypadku
tradycyjnego tatuażu.
Makijażem permanentnym można w bezpieczny sposób i mało inwazyjny zniwelować defekty skóry
powstałe na skutek bielactwa, wyrównać asymetrię, wyretuszować blizny i przebarwienia.
Poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod pigmentacji ust.
Usta 3D to dokskonala technika pozwalajaca podkreślić, a także delikatnie skorygować niedoskonałości
ust. Poprzez precyzyjne cieniowanie kilku lub jednego koloru możemy uzyskać efekt powiększonych
ust z oszałamiającym trójwymiarowym efektem!
Szkolenie Teoretyczne
1. Historię makijażu permanentnego.
2. Anatomia i fizjologia skóry
3. Podstawy wizażu.
4. Barwniki:
podstawy teorii kolorów;
korekta makijażu błędnie wykonanego w kolorze.
5.Zasady higieny przed, podczas i po wykonaniu pigmentacji
6. Bezpieczeństwo pacjenta i wykonującego zabieg.
7. Zasady dezynfekcji urządzeń
8. Pielęgnacja po zabiegu pigmentacji.
Szkolenie praktyczne
Usta 3D
Dokskonala technika pozwalajaca podkreślić, a także delikatnie skorygować niedoskonałości ust.
Poprzez precyzyjne cieniowanie kilku lub jednego koloru możemy uzyskać efekt powiększonych ust z
oszałamiającym trójwymiarowym efektem!
Ramowy plan szkolenia
10:00 - 12:00 - zajęcia teoretyczne z makijażu permanentnego usta 3D
12:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne na skórkach
13:00 - 14:00 - przerwa obiadowa
14:00 - 15:00 - przeprowadzenie wywiadu z modelką, rysunek wstępny, dobór koloru
15:00 - 20:00 - pigmentacja ust, wykonanie makijażu permanentnego usta 3D

*Podczas trwania zajęć, przewidziane są przerwy.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę na temat:
- aspektów teoretycznych wykonania makijażu permanentnego ust ust metodą 3D

- uwarunkowań zdrowotnych
permanentnego ust metodą 3D

i

zasad

bezpieczeństwa

związanych

z

wykonaniem

makijażu

- uwarunkowania higieniczne związane z wykonaniem makijażu permanentnego ust metodą 3D
- metod pielęgnacji wykonanego makijażu permanentnego ust metodą 3D
- techniki pozwalającej podkreślić, a także delikatnie skorygować niedoskonałości ust

Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:
- wykonania pigmentacji ust innowacyjną techniką, pozwalającą podkreślić, a także delikatnie
skorygować niedoskonałości ust.
- doboru kształtu i koloru makijażu dla klienta
- obsługi sprzętu wykorzystywanego do wykonania makijażu permanentnego ust metodą 3D
- przygotowania niezbędnych materiałów do wykonania makijażu permanentnego ust metodą 3D
- wykonania makijażu permanentnego z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i metod ust metodą
3D
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem
przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Uczestnik kursu potraﬁ we właściwy sposób przeprowadzić
rozmowę z klientem informując go o celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach,
narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu
zgodnie z posiadaną wiedzą, z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa klienta.
Ukończony kurs pozwoli na
wprowadzenie nowej usługi do portfolio oferowanych zabiegów
kosmetologicznych, podniesienie atrakcyjności salonu kosmetycznego/gabinetu lekarskiego poprzez
zwiększenie liczby oferowanych zabiegów.

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do właścicieli salonów kosmetycznych jak i pracowników salonów
kosmetycznych doświadczenie nie jest wymagane.

Opis warunków uczestnictwa
Szkolenie jest skierowane do właścicieli salonów kosmetycznych jak i pracowników salonów
kosmetycznych. Osoba chcąca wziąć udział w tym szkoleniu, musi posiadać ugruntowaną
wiedzę i praktykę z zakresu podstaw makijażu permanentnego: brwi metodą
kompaktową, piórkową, kreska wieniec rzęs oraz usta . Weryﬁkacja odbędzie się poprzez
okazanie certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia właściwego kursu.

Materiały dydaktyczne
Osoba chcąca wziąć udział w tym szkoleniu, musi posiadać ugruntowaną wiedzę i
praktykę z zakresu podstaw makijażu permanentnego: brwi metodą kompaktową,
piórkową, kreska wieniec rzęs oraz usta . Weryﬁkacja odbędzie się poprzez okazanie
certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia właściwego kursu.

Informacje dodatkowe
Podczas trwania zajęć, przewidziane są przerwy.
Grupa prowadzona jest przez jednego szkoleniowca. W przypadku jego nieobecności, szkolenie
poprowadzi jedna z wymienionych trenerów w karcie usługi.

Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art. 43 ust.1, pkt. 26 lit.a Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku
od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz 535

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

zajęcia teoretyczne z makijażu
permanentnego usta 3D

2020-02-13

10:00

12:00

2:00

2

zajęcia praktyczne na skórkach

2020-02-13

12:00

13:00

1:00

3

przerwa obiadowa

2020-02-13

13:00

14:00

1:00

4

przeprowadzenie wywiadu z modelką,
rysunek wstępny, dobór koloru

2020-02-13

14:00

15:00

1:00

5

pigmentacja ust, wykonanie makijażu
permanentnego usta 3D

2020-02-13

15:00

20:00

5:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Kinga Michalska

Obszar specjalizacji

Dziedziną, w której specjalizuje się Pani Kinga
Michalska to Makijaż Permanentny I i II stopnia
oraz makijaż permanentny dla zaawansowanych.

Doświadczenie zawodowe

Związana z branżą beauty jest od 7 lat. Pani
Kinga Michalska jest dyplomowanym
kosmetologiem, ukończyła również wiele kursów
z dziedziny kosmetyki. Jest ona również autorką
kursu Makijażu Permanentnego II stopnia dla
naszej firmy.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Kinga Michalska jest jedną z najlepszych
ekspertów Makijażu Permanentnego na Śląsku, o
czym świadczą duże ilości zadowolonych
klientek.

Wykształcenie

Pani Kinga Michalska jest absolwentką Śląskiej
Wyższej Szkoły Medycznej, ukończyła również
wiele kursów w specjalizacji kosmetologii

Imię i nazwisko

Justyna Jonienc-Ułanowska

Obszar specjalizacji

Pani Justyna Jonienc-Ułanowska jest
kosmetologiem, który z sukcesami prowadzi dwa
salony kosmetyczne na śląsku. Może się
pochwalić rzeszą zadowolonych i pięknie
wyglądających klientek. Ukończyła ponad 40
specjalistycznych kursów z zakresu kosmetyki.

Doświadczenie zawodowe

Pani Justyna jest właścicielem dwóch salonów
kosmetycznych na śląsku. Jest także byłym
szkoleniowcem takich firm jak „CLARENA” oraz
„Ilsci”

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Były szkoleniowiec „Clarena” oraz „Ilsci”.
Prowadzi szkolenia w Instytucie Kosmetologii
Stosowanej Trementi

Wykształcenie

Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej
w Katowicach: w zakresie – Kosmetologii
estetycznej, oraz absolwentka Uniwersytetu
Opolskiego: kierunek – Biologia

Imię i nazwisko

Anna Stelmach-Bielińska

Obszar specjalizacji

Kosmetologia, Makijaż permanentny, korekty,
kamuflaże, kosmetologia estetyczna : -Kwas
hialuronowy usieciowany, wypełnienia skórne i
tkankowe. Mezoterapia mikro igłowa.

Doświadczenie zawodowe

Ukończone szkolenia z zakresu mezoterapii
mikro igłowej, otrzymanie uprawnień do
wykonywania tego zabiegu. Ukończone kursy z
technik wypełnień kwasem hialuronowym.
Ukończone szkolenia z zakresu Techniki
wypełnień kwasem hialuronowym usieciowanym.
Ukończone szkolenia z zakresu stosowania i
właściwości produktów do wypełnień skórnych i
tkankowych z kwasem hialuronowym.
Ukończone szkolenie zaawansowane z zakresu
makijażu permanentnego. Otrzymanie uprawnień
do wykonywania mikro pigmentacji brwi, powiek i
ust. Otrzymanie tytułu Linergistyki Master.
Ukończone szkolenie z zakresu makijażu
permanentnego, korekty i kamuflażu.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletnie doświadczenie w usługach
kosmetologicznych.

Wykształcenie

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we
Wrocławiu, kierunek Kosmetologia Stosowana,

Lokalizacja usługi
Adres:
Wolności 40/31
41-500 Chorzów, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

