RZĘSY GIGA OBJĘTOŚCI
5D,6D,7D,8D,9D + GLAMMESS
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

2020/02/03/10458/525002

Cena netto

2 000,00 zł

Cena brutto

2 000,00 zł

Cena netto za godzinę

100,00 zł

Cena brutto za
godzinę

100,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

20

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-06-03

Termin zakończenia
usługi

2020-06-04

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-03

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-06-02

Maksymalna liczba uczestników

4

Kategoria główna KU

-

Kategorie dodatkowe 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 509670833

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 i metodologicznych stylizacji rzęs metodą 5D, 6D, 7D, 8D, 9D - rozróżniania rodzajów
rzęs - wskazań oraz przeciwwskazań do wykonania zabiegu stylizacji rzęs metodą 5D,6D,7D,8D,9D zasad BHP mających zastosowania w każdej z metod stylizacji rzęs . Uczestnik nabędzie
umiejętności: - samodzielnego wykonania stylizacji rzęs 5D,6D,7D,8D i 9D - przeprowadzenia
wywiadu z klientem - przygotowania odpowiednich materiałów do wykonania stylizacji rzęs metodą
5D,6D,7D,8D i 9D . Uczestnik samodzielnie będzie potrafił wykonać zabieg stylizacji rzęs metodą
5D,6D,7D,8D i 9D. 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
znał/znała aspekty teoretyczne i metodologię stylizacji rzęs 5D. Będziesz znał/znała aspekty
teoretyczne i metodologię stylizacji rzęs 6D. Będziesz znał/znała aspekty teoretyczne i metodologię
stylizacji rzęs 7D. Będziesz znał/znała aspekty teoretyczne i metodologię stylizacji rzęs 8D. Będziesz
znał/znała aspekty teoretyczne i metodologię stylizacji rzęs 9D. Będziesz znał/znała rodzaje rzęs .
Będziesz potrafił/potrafiła samodzielnie wykonać stylizcję rzęs 5D,6D,7D,8D i 9D Będziesz znał/znała
wskazania oraz przeciwwskazania do wykonania stylizacji rzęs 5D,6D,7D,8D i 9D. Będziesz znał/znała
zasady BHP mające zastosowanie w każdej z metod stylizacji rzęs. Będziesz potrafił/potrafiła
przeprowadzić wywiad z klientem. Będziesz potrafił/potrafiła wypełnić formularz karty i zgody klienta.

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.
Zakres szkolenia
• Zagęszczenie i przedłużenie rzęs poszczególnymi metodami
Szkolenie odbywa się w max 4 osobowych grupach
Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje:
• Omówienie metod oraz rodzajów rzęs.
• Omówienie wskazań oraz przeciwwskazań
• Omówienie przypadków, w których to rzęsy wypadają szybciej
• Omówienie rzędowości rzęs
• Omówienie wszystkich etapów aplikacji rzęs
Część praktyczna dzień pierwszy
• Przygotowanie stanowiska
• Przygotowanie klientki do zabiegu
• Zakładanie rzęs 5D
Dzień drugi
• Przygotowanie stanowiska
• Zakładanie rzęs modelce metodą objętościową 6D do 9D
Ramowy plan usługi:
Dzień pierwszy
10:00 - 12:00 - zajęcia teoretyczne aplikacja rzęs metodą 5D
12:00 - 14:30 - zajęcia praktyczne na gąbkach
14:30 -15:30 - przerwa obiadowa
15:30 -19:30 - ćwiczenia praktyczne na modelkach, aplikacja rzęs metodą 5D
19:30 - 20:00 - podsumowanie dnia, panel dyskusyjny, dodatkowe pytania.

Dzień drugi
10:00 - 12:00 - zajęcia teoretyczne aplikacja rzęs metodą 6D do 9D
12:00 - 14:30 - zajęcia praktyczne na gąbkach

14:30 -15:30 - przerwa obiadowa
15:30 -19:30 - ćwiczenia praktyczne na modelkach, aplikacja rzęs metodą 6D do 9D
19:30 - 20:00 - podsumowanie dnia, panel dyskusyjny, dodatkowe pytania.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę na temat:
- aspektów teoretycznych i metodologicznych stylizacji rzęs metodą 5D, 6D, 7D, 8D, 9D
- rozróżniania rodzajów rzęs
- wskazań oraz przeciwskazań do wykonania zabiegu stylizacji rzęs metodą 5D,6D,7D,8D i 9D
- zasad BHP mających zastosowania w każdej z metod stylizacji rzęs
Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:
- samodzielnego wykonania stylizacji rzęs metodą 5D,6D,7D,8D i 9D
- przeprowadzenia wywiadu z klientem/pacjentem
- przygotowania odpowiednich materiałów do wykonania stylizacji rzęs metodą 5D,6D,7D,8D i 9D
Ukończony kurs pozwoli na wprowadzenie nowej usługi do portfolio oferowanych zabiegów
kosmetologicznych, podniesienie atrakcyjności salonu kosmetycznego/gabinetu lekarskiego poprzez
zwiększenie liczby oferowanych zabiegów. 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.

Grupa docelowa
Szkolenia są skierowane do kosmetyczek i kosmetologów. Osoba chcąca wziąć udział w
tym szkoleniu, musi posiadać ugruntowaną wiedzę i praktrykę z zakresu stylizacji rzęs
metodą 2:1, małych objętości. Weryﬁkacja odbędzie się poprzez okazanie certyﬁkatu lub
zaświadczenia ukończenia właściwego kursu.
*Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w razie braku po wcześniejszym poinformowaniu
zapewniamy modelki do zabiegów

Opis warunków uczestnictwa
Osoba chcąca wziąć udział w tym szkoleniu, musi posiadać ugruntowaną wiedzę i
praktrykę z zakresu stylizacji rzęs metodą 2:1, małych objętości. Weryﬁkacja odbędzie
się poprzez okazanie certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia właściwego kursu.

Informacje dodatkowe
* Podczas trwania zajęć, przewidziane są przerwy.

**Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w
poinformowaniu zapewniamy modelki do zabiegów.

razie

braku

po

wcześniejszym

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 aplikacja rzęs
metodą 5D

2020-06-03

10:00

12:00

2:00

2

zajęcia praktyczne na gąbkach

2020-06-03

12:00

14:30

2:30

3

przerwa obiadowa

2020-06-03

14:30

15:30

1:00

4

ćwiczenia praktyczne na modelkach,
aplikacja rzęs metodą 5D

2020-06-03

15:30

19:30

4:00

5

podsumowanie dnia, panel
dyskusyjny, dodatkowe pytania.

2020-06-03

19:30

20:00

0:30

6

zajęcia teoretyczne aplikacja rzęs
metodą 6D do 9D

2020-06-04

10:00

12:00

2:00

7

zajęcia praktyczne na gąbkach

2020-06-04

12:00

14:30

2:30

8

przerwa obiadowa

2020-06-04

14:30

15:30

1:00

9

ćwiczenia praktyczne na modelkach,
aplikacja rzęs metodą 6d-9d

2020-06-04

15:30

19:30

4:00

10

podsumowanie dnia, panel
dyskusyjny, dodatkowe pytania

2020-06-04

19:30

20:00

0:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Marta Malcharek

Obszar specjalizacji

Stylizacja paznokci, stylizacja rzęs, lifting rzęs,
pedicure kosmetyczny

Doświadczenie zawodowe

Pani Marta, przeszła liczne kursy i szkolenia.
Posiada tytuł technika usług kosmetycznych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkolenia prowadzi w swoim salonie
kosmetycznym od początku 2019 r. Prowadzi
także szkolenia dla Trementi.

Wykształcenie

Technik usług kosmetycznych

Imię i nazwisko

Marta Anioł

Obszar specjalizacji

Stylizacja rzęs w tym: przedłużanie i
zagęszczanie różnymi metodami, lifting rzęs. stylizacja paznokci w tym : manicure, paznokcie
żelowe, paznokcie hybrydowe.

Doświadczenie zawodowe

19.10.2019 Centrum Nauki i Biznesu Żak, oddział
w Katowicach, szkoleniowiec z zakresu
przedłużania rzęs 14.07.2019r. Centrum Nauki i
Biznesu Żak, oddział w Katowicach,
szkoleniowiec z zakresu przedłużania rzęs
05.02.2019r. - 06.10.2019r. La Scultura Sp. Z o.
o., stanowisko: dyrektor 01.12.2014r. 02.10.2017r. "AGADAN" S. C. Danuta Stępień,
Jarosław Stępień ul. Wróblewskiego 31a,
stanowisko: kosmetyczka 01.10.2014r. 31.10.2014r. Gabinet kosmetyczny „Face &
Body" ul. Krzyżowa 1 Chorzów, stanowisko:
kosmetyczka 04.2007r. - 09.2014r. Studio
Kosmetyczne „Danusia” ul. Rynek 3 Chorzów
08.2006r. – 02.2007r. Studio Kosmetyczne
„Danusia” ul. Rynek 3 Chorzów, staż na
stanowisku: kosmetyczka

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Całe życie zawodowe związane z dziedziną
kosmetyki, doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń z zakresu stylizacji rzęs.

Wykształcenie

2000 – 2004 II Liceum Ogólnokształcące im.
Juliusza Ligonia w Chorzowie 2004 – 2006 Szkoła
Policealna nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w
Chorzowie. Tytuł: technik usług kosmetycznych
2007 – 2010 Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w
Chorzowie, kierunek: przedsiębiorczość i
zarządzanie firmą. Tytuł: licencjat 2018 – 2019
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W.
Korfantego w Katowicach, Wydział Medyczny.
Tytuł: Trener linergista Stylizacja rzęs metodą
objętościową 2017r. Mascara Non – Stop 2013r.
Przedłużanie i modelowanie paznokci metodą
żelową 2006r. Eksfoliacja kwasami mlekowymi
2005r. Zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące na
twarz i ciało 2005r.

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

Warunki logistyczne:
Wi-fi

