MEZOTERAPIA IGŁOWA
VOLUMETRYCZNO- OBJĘTOŚCIOWA WSTECZNO-LINIOWA, KRZYŻOWA,
NAPPAGE, POINT BY POINT, STELAŻ Z
HA
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

2020/01/24/47500/520512

Cena netto

1 000,00 zł

Cena brutto

1 000,00 zł

Cena netto za godzinę

125,00 zł

Cena brutto za
godzinę

125,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-21

Termin zakończenia
usługi

2020-04-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-24

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-21

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

Agencja Kontact Iwona Kozak

Osoba do kontaktu

Iwona Rzewuska

E-mail

iwona.rzewuska@gmail.com

Telefon

509 904 708

Cel usługi
Cel edukacyjny
1. Celem edukacyjnym jest zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej podstaw prawnych wykonywania
zabiegów kosmetologii estetycznej z zachowaniem prawidłowej systematyki zabiegowej, poznania
uwarunkowań prawych i specyfiki zabiegu mezoterapii VOLUMETRYCZNO- OBJĘTOŚCIOWA WSTECZNO-LINIOWA, KRZYŻOWA, NAPPAGE, POINT BY POINT, STELAŻ Z HA w zakresie omówienia
specyfików oraz ich dostępności na rynku, pozwolenia wykonywania zabiegu, wykonania rysunku
twarzy, podstawowego działania kwasu hialuronowego, rodzajów kwasów hialuronowych na rynku,
prawidłowej konsultacji medycznej i doboru zabiegów, anatomia i muskulatura twarzy, głębokości
wkłucia, technik modelowania, niwelowania zmarszczek palacza, zmarszczek na czole, zastosowania
hialuronidazy,konturowanie i modelowanie twarzy, technik znieczuleniowych, technik iniekcyjnych,
postępowania w przypadku podania nadmiaru preparatu oraz zaleceń przed zabiegiem i po zabiegu.
Uczestnik nabędzie po szkoleniu wiedzę z zakresu bezpieczeństwa przyszłych klientów/ klientek
uczestnika między innymi, wskazań i przeciwwskazań do zabiegu, prowadzenia i dokumentowania
wywiadu, formularza zgody świadomej, regulacji prawnych, warunków higieniczno - sanitarnych oraz
postępowania po zabiegu. 2. Uczestnik w procesie uczenia się nabywa podstawowych umiejętności
dobierania substancji aktywnych i dobierania rodzaju zabiegu dla potrzeb klienta, aplikowania
znieczulenia, ostrzykiwania twarzy, wykonywania rysunku twarzy, niwelowania zmarszczek palacza,
zmarszczek na czole,konturowanie i modelowanie twarz 3. W toku uczenia uczestnik nabywa
kompetencje społeczne pod względem kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność
autonomicznego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Część teoretyczna (1-2h)
– zasady bezpieczeństwa i higieny
– karta klienta, formularz świadomej zgody

– przytoczenie technik znieczuleniowych
– rodzaje mezoterapii
– techniki wykonania zabiegu: wsteczno-liniowa, krzyżowa, nappage, point by point, stelaż HA
– wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
– zalecenia przed i po zabiegu
– łączenie mezoterapii z innymi zabiegami kosmetycznymi
– propozycje serii zabiegów kosmetycznych
Część praktyczna (6-7h)
– diagnoza cery klientki (modelka)
– przygotowanie skóry i technika wykonania zabiegu
– pokaz zabiegu mezoterapii
– praktyczne wykonywanie zabiegu mezoterapii igłowej różnymi technikami, nałożenie maski, oraz
kremu na zakończenie zabiegu

Czas trwania: 8 godzin
Cena: 1000 zł

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Wiedza
Uczestnik po szkoleniu posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu samodzielnego wykonywania
zabiegów kosmetologii estetycznej z zachowaniem prawidłowej systematyki zabiegowej, poznania
uwarunkowań prawnych i specyﬁki mezoterapii VOLUMETRYCZNO- OBJĘTOŚCIOWA - WSTECZNOLINIOWA, KRZYŻOWA, NAPPAGE, POINT BY POINT, STELAŻ Z HA w zakresie omówienia specyﬁków oraz
ich dostępności na rynku, pozwolenia wykonywania zabiegu, wykonania rysunku twarzy,
podstawowego działania kwasu hialuronowego, rodzajów kwasów hialuronowych na rynku, prawidłowej
konsultacji medycznej i doboru zabiegów, anatomia i muskulatura twarzy, głębokości wkłucia, technik
modelowania,
niwelowania
zmarszczek
palacza,
zmarszczek
na
czole,
zastosowania
hialuronidazy,konturowanie i modelowanie twarzy, technik znieczuleniowych, technik iniekcyjnych,
postępowania w przypadku podania nadmiaru preparatu oraz zaleceń przed zabiegiem i po zabiegu.
Uczestnik nabędzie po szkoleniu wiedzę z zakresu bezpieczeństwa przyszłych klientów/ klientek
uczestnika między innymi, wskazań i przeciwwskazań do zabiegu, prowadzenia i dokumentowania
wywiadu, formularza zgody świadomej, regulacji prawnych, warunków higieniczno - sanitarnych oraz
postępowania po zabiegu.
Umiejętności
Uczestnik po szkoleniu potraﬁ właściwie dobrać substancje aktywne i dobierać rodzajzabiegu dla
potrzeb klienta, aplikować znieczulenie, ostrzykiwać twarz, wykonywać rysunek twarzy, niwelowania
zmarszczek palacza, zmarszczek na czole,konturowanie i modelowanie twarz
Kompetencje społeczne
Uczestnik rozwinął w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z
uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania poprzez motywowanie do dalszego
rozwoju, zwiększenie świadomości swoich mocnych i słabych stron, kształtowanie postaw i nawyków
służących odpowiedzialnemu angażowaniu się w sprawy zawodowe, w tym zrozumienie
odpowiedzialności związanej z pracą z ludźmi.

Grupa docelowa
Kurs skierowany do: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, kosmetologów i techników usług
kosmetycznych.

Materiały dydaktyczne
Kursantka otrzymuje profesjonalny skrypt szkoleniowy na własność Podczas szkolenia kursantka ma do
dyspozycji kosmetyki i akcesoria niezbędne do wykonania mezoterapi na modelkach (artykuły
jednorazowe,igły), długopis,notatnik

Informacje dodatkowe
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: max 4 osób
CO ZE SOBĄ ZABRAĆ wygodne buty,dobre samopoczucie
MODELKI DO ĆWICZEŃ organizuje centrum szkoleniowe lub kursantka jeśli ma zainteresowane osoby
CERTYFIKATY Po ukończeniu kursu kursantka otrzymuje certyfikat.
NAPISZ DO MNIE, jeśli masz pytanie!
UMÓW TERMIN SZKOLENIA (przez wiadomość na profilu albo telefonicznie ☎ 884 787 526 )
Jestem do dyspozycji,
koordynator ds.szkolen Paulina Moskal
___
(Centrum Szkoleniowe Kontact)
ul. Komuny Paryskiej 39-41 , Wrocław
☎ 884 787 526
szkolenia@kontact.pl

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

MEZOTERAPIA IGŁOWA
VOLUMETRYCZNO- OBJĘTOŚCIOWA WSTECZNO-LINIOWA, KRZYŻOWA,
NAPPAGE, POINT BY POINT, STELAŻ Z
HA

Osoby prowadzące usługę

Data
realizacji
zajęć
2020-0414

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

17:00

8:00

Imię i nazwisko

Natalia Mirczuk

Obszar specjalizacji

Specjalizuje się w zabiegach z materiałami
autologicznymi takimi jak osocze bogatopłytkowe
PRP czy fibryna, oraz zabiegami mezoterapii
igłowej. Dużo czasu poświęca na udoskonalenie
się, uczestniczy w rozmaitych konferencjach i
kursach

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od roku 2017 jest trenerem w zakresie
mezotermii igłowej, lipolizy iniekcyjnej, kwasów
medycznych.

Wykształcenie

Absolwentka Uzghorod National Uniwersyty
Medical Faculty

Lokalizacja usługi
Adres:
Komuny Paryskiej 39-41/5
50-451 Wrocław, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Centrum szkoleniowe, które posiadamy
mieści się przy jednej z głównych ulic w
centrum Wrocławia. Przed lokalem jest
parking,
mieszczą
się
przystanki
autobusowe i tramwajowe. Wejście do
lokalu jest bezpośrednio od ulicy. Lokal
umiejscowiony jest frontem do chodnika,
posiada ogromne, oklejone witryny, aby
klient mógł nas łatwo znaleźć. Lokal
posiada 2 poziomy. Wielkość lokalu to ok.
150m2. Dysponujemy częścią szkoleniową
i częścią socjalną. Posiadamy 4 sale
szkoleniowe i odrębne pomieszczenie w
stylu salonu, w którym kursantki mogą
odpocząć.
W
pomieszczeniu
tym
najczęściej wystawiamy catering (kawa,
herbata, woda, ciastka). Pomieszczenie
jest wyposażone w ogromną kanapę i
wygodne stoliki. Wnętrze ma otwierane
okna i jest wyposażone w klimatyzację.

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-fi

