Makijaż permanentny - kurs
kompleksowy
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

2019/12/19/10458/506707

Cena netto

7 000,00 zł

Cena brutto

7 000,00 zł

Cena netto za godzinę

140,00 zł

Cena brutto za
godzinę

140,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

50

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-06-20

Termin zakończenia
usługi

2020-07-05

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-19

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-04-13

Maksymalna liczba uczestników

6

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. Wiedza: - zagadnień teoretycznych związanych z wykonywaniem oraz
przygotowaniem stanowiska np sprzętu do zabiegu makijażu permanentnego - uwarunkowania
zdrowotnego i zasad bezpieczeństwa związanego z wykonywaniem makijażu permanentnego uwarunkowania higieniczne związanego z wykonywaniem makijażu permanentnego pielęgnacji wykonanego makijażu permanentnego Umiejętności: - wykonywania makijażu
permanentnego na skórze brwi – konturowanie i wypełnianie ust, kresek na powiece górnej lub
dolnej. - doboru kształtu brwi oraz koloru makijażu dla klienta - wykonywania makijażu
permanentnego techniką pudrową w tym: ombre, microblading, techniki łączone, technika klasyczna,
technika cieniowania - posługiwania się sprzętem wykorzystywanym do wykonywania makijażu
permanentnego - przygotowania niezbędnych materiałów do wykonywania makijażu permanentnego
- wykonywania makijażu permanentnego z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i metod zatuszować niedoskonałości osób cierpiących na brak włosów na łukach brwiowych - zatuszować
niedoskonałości osób cierpiących na brak włosów na łukach brwiowych po chemioterapii
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
gwarantem bezpieczeństwa i profesjonalnego przeprowadzenia zabiegu. Ukończony kurs pozwoli
na podniesienie kwalifikacji kursanta.

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.
Szkolenie skierowane do osób, które mają na celu zdobycie wiedzy od podstaw lub poszerzenie
dotychczasowej z
zakresu
najbardziej popularnych
metod
pigmentacji brwi. Podczas
czterodniowego szkolenia będą poruszane tematy z czterech różnych technik jak technika pudrowa w
tym ombre, microblading, techniki łączone, technika klasyczna/cieniowana. Na kursie omówiony
zostanie temat kolorymetrii, poprawności doboru pigmentu oraz kształtu brwi, ust, oraz kresek na
powiece do danej skóry/klientki, a także umiejętność dopasowania odpowiedniej techniki. Ponadto
kursantka zostanie przeszkolona z bardzo ważnego aspektu jakim jest prawidłowy rysunek brwi. Wiedza
i wprawa nabyta na szkoleniu umożliwi samodzielne wykonanie rysunku wstępnego i makijażu
permanentnego technikami wyuczonymi na szkoleniu. Podniesie to posiadane kwaliﬁkacje, a co za tym
idzie liczbę zadowolonych klientek i kondycję firmy.
PLAN SZKOLENIA:
Szkolenie teoretyczne:
1. Historia makijażu permanentnego.
2. Zastosowanie makijażu permanentnego.
3. Przeciwwskazania i wskazania.
4. Omówienie rodzajów i kształtów twarzy.
5. Dobór makijażu do twarzy klientki.
6. Wykonanie poprawnego rysunku.
7. Dobór techniki w celu uzyskania pożądanego efektu.
8. Dobór kolorystyczny do cery i upodobań klientki.
9. Budowa skóry.
10. Pielęgnacja okołozabiegowa.
11. Rodzaje znieczuleń.
12. Rodzaje barwników.
13. Sprzęt i akcesoria.
14. Schemat zabiegu.
15. Zasady BHP (bezpieczeństwo linergisty i klienta, dezynfekcja narzędzi, czyste i zorganizowane
stanowisko pracy)

Szkolenie praktyczne:
1. Praca na sztucznych skórach.
2. Praca na modelkach: wykonanie dokładnych pomiarów i poprawnego rysunku wstępnego
pigmentowanie brwi techniką pudrową w tym ombre, microblading, techniki łączone, technika
klasyczna/cienia. Pigmentowanie, konturowanie i wypełnianie ust, kresek na powiece górnej lub dolnej.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę na temat:
- zagadnień teoretycznych związanych z wykonywaniem oraz przygotowaniem stanowiska i sprzętu do
zabiegu makijażu permanentnego
- uwarunkowania zdrowotnego i zasad bezpieczeństwa związanego z wykonywaniem makijażu
permanentnego
- uwarunkowania higieniczne związanego z wykonywaniem makijażu permanentnego
- pielęgnacji wykonanego makijażu permanentnego

Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:
- wykonywania makijażu permanentnego na skórze brwi
- doboru kształtu oraz koloru makijażu do klienta
– konturowanie i wypełnianie ust, kresek na powiece górnej lub dolnej.
- wykonywania makijażu permanentnego techniką pudrową w tym: ombre, microblading, techniki
łączone, technika klasyczna, technika cieniowana
- posługiwania się sprzętem wykorzystywanym do wykonywania makijażu permanentnego
- przygotowania niezbędnych materiałów do wykonywania makijażu permanentnego
- wykonywania makijażu permanentnego z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i metod
- zatuszować niedoskonałości osób cierpiących na brak włosów na łukach brwiowych
- zatuszować niedoskonałości osób cierpiących na brak włosów na łukach brwiowych po chemioterapii
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, wzrost liczby klientów. Ukończony kurs pozwoli na
podniesienie kwalifikacji uczestnika szkolenia.

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do osób chcących podnieść swoje kwaliﬁkacje, doświadczenie nie jest
wymagane.

Opis warunków uczestnictwa
Szkolenie jest skierowane do osób chcących podnieść swoje kwaliﬁkacje, doświadczenie nie jest
wymagane.

Materiały dydaktyczne
Po szkoleniu każda kursantka otrzymuje skrypt z dokładnym opisem poruszanych na szkoleniu
zagadnień, certyfikat oraz wzór karty zgody pacjenta.

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

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Szkolenie teoretyczne "Microblading +
techniki łączone"

2020-0620

10:00

12:00

2:00

2

Szkolenie teoretyczne: historia makijażu
permanentnego, zastosowanie
makijażu permanentnego brwi techniki:
"Klasyczne/cieniowane";

2020-0620

10:00

12:00

2:00

3

Ćwiczenia na skórkach

2020-0620

12:00

14:00

2:00

4

Przerwa obiadowa

2020-0620

14:00

15:00

1:00

5

wykonanie dokładnych pomiarów i
poprawnego rysunku wstępnego;
pigmentowane brwi

2020-0620

15:00

16:00

1:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

6

Szkolenie praktyczne - Praca na
modelkach:

2020-0620

16:00

20:00

4:00

7

Ćwiczenia na skórkach

2020-0621

12:00

14:00

2:00

8

Przerwa obiadowa

2020-0621

14:00

15:00

1:00

9

Praca na modelkach: wykonanie
dokładnych pomiarów i poprawnego
rysunku wstępnego;

2020-0621

15:00

16:00

1:00

10

Szkolenie praktyczne - Praca na
modelkach

2020-0621

16:00

20:00

4:00

11

Dodatkowe ćwiczenia praktyczne z
wykorzystaniem poznanych technik
makijażu permanentnego brwi. Praca na
modelkach. Wykonanie dokładnych
pomiarów i poprawnego rysunku brwi.

2020-0703

10:00

12:00

2:00

12

Ćwiczenia na skórkach

2020-0703

12:00

14:00

2:00

13

Dodatkowe ćwiczenia praktyczne pigmentacja brwi na modelce.

2020-0703

12:00

15:00

3:00

14

Przerwa obiadowa

2020-0703

15:00

16:00

1:00

15

Praca na modelkach: wykonanie
dokładnych pomiarów i poprawnego
rysunku wstępnego;

2020-0703

16:00

17:00

1:00

16

Przerwa obiadowa

2020-0704

14:00

15:00

1:00

17

Praca na modelkach: wykonanie
dokładnych pomiarów i poprawnego
rysunku wstępnego;

2020-0704

15:00

16:00

1:00

18

Szkolenie praktyczne - Praca na
modelkach:

2020-0704

16:00

20:00

4:00

19

Szkolenie teoretyczne metoda
maszynowa - konturowanie i
wypełnianie ust, kresek na powiece
górnej

2020-0705

10:00

12:00

2:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

20

Ćwiczenia praktyczne na modelkach kreska na powiece

2020-0705

12:00

15:00

3:00

21

Przerwa obiadowa

2020-0705

15:00

16:00

1:00

22

Ćwiczenia praktyczne na modelkach
konturowanie i wypełnienie ust

2020-0705

16:00

19:00

3:00

23

Podsumowanie szkolenia, dodatkowe
pytania, panel dyskusyjny

2020-0705

19:00

20:00

1:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Jana Kilińskiego 1
58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Wi-fi

