Crystal-cosmo lifting twarzy i szyi original sorensensistemTM method®
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

2020/02/27/30722/536851

Cena netto

3 490,00 zł

Cena brutto

3 490,00 zł

Cena netto za godzinę

174,50 zł

Cena brutto za
godzinę

174,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

20

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-07-03

Termin zakończenia
usługi

2020-07-04

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-27

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-05-04

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

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

Business Academy Sp. z o.o.
Sp.k.

Osoba do
kontaktu

Sabina Jurewicz

E-mail

kontaktbusinessacademy@gmail.com

Telefon

+48 665 507
508

Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zabiegu crystal-cosmo liftingu twarzy i szyi.
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik zdobędzie następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne: WIEDZA - zna anatomię mięśni twarzy i szyi, - wie jaki wpływ na wzmocnienie mięśni
wywiera stymulacja mięśni twarzy i szyi metodą Castillo Moralesa, - zna funkcje i zasady
poszczególnych technik stymulacji, - zna techniki terapeutyczne drenażu limfatycznego, - zna efekty
zdrowotne i estetyczne uzyskiwane prze wykorzystaniu terapii crystal lifting, - zna techniki
posługiwania się kamieniami, łyżeczką oraz kulami kryształowymi. UMIEJĘTNOŚCI - potrafi zastosować
manualne techniki terapeutyczne na twarzy i szyi, - potrafi zastosować techniki terapeutyczne
drenażu limfatycznego, - potrafi zastosować techniki terapeutyczne pracy na twarzy i szyi kamieniami
kryształowymi oraz łyżeczką kryształową, - umie wykonać samodzielnie zabieg crystal-cosmo liftingu
twarzy i szyi. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w
obszarze wykonywania zabiegu crystal-cosmo liftingu twarzy i szyi, - ma chęć rozwoju i rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego, - dokonuje samooceny własnych kompetencji i
doskonali umiejętności, - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Celem edukacyjnym usługi szkoleniowej jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania
zabiegu crystal-cosmo liftingu twarzy i szyi.
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących lub chcących pracować w gabinecie kosmetycznym lub
masażu, posiadających podwyższone zdolności manualne i lubiących bezpośredni kontakt z ludźmi.
Osoby zainteresowane udziałem w kursie crystal-cosmo liftingu twarzy i szyi - original
sorensensistemTM method® nie muszą mieć przygotowania medycznego, kosmetycznego ani
ukończonych kursów z zakresu fizjoterapii i masażu.

Terapia Crystal lifting - jest naturalnym zabiegiem estetycznym twarzy i szyi. Terapia Crystal Lifting
polega na intensywnym masażu liftingującym skórę szyi, powiek, podbródka i dekoltu.
Masaż pobudza układ odpornościowy, przywraca równowagę organizmu i harmonizuje działanie
wszystkich układów organizmu .
Do masażu używa się kryształowych kamieni, kryształowej łyżeczki oraz kryształowych kul.
Crystal Lifting wykorzystuje energię i moc kryształu górskiego, aby w naturalny sposób podnieść i napiąć
skórę.
Czysty kwarc, zwany także kryształem górskim pomaga w koncentracji i odblokowuje pamięć.
Dzięki dobroczynnemu oddziaływaniu kryształu na organizm oraz specjalnej technice masażu i
stymulacji stref na twarzy, szyi i dekolcie możemy uzyskać następujące efekty terapeutyczne:
poprawę struktury komórek skóry
poprawę napięcia mięśni
polepszenie krążenia płynów ustrojowych,
zniwelowanie efektów obrzęków
eliminacja linii i płytkich i głębokich zmarszczek
zmniejszenie efektu opadających powiek
wzmocnienie układu odpornościowego
Program Kursu
1. Wprowadzenie teoretyczne do Crystal Liftingu:
Anatomia mięśni twarzy i szyi.Wpływ stymulacji mięśni twarzy i szyi metodą Castillo Moralesa na ich
wzmocnienie.
Funkcje i zasady poszczególnych technik stymulacji.
Efekty zdrowotne i estetyczne uzyskiwane przy wykorzystaniu terapii crystal lifting.
Nauka technik posługiwania się kamieniami, łyżeczką oraz kulami kryształowymi.
2. Nauka manualnych technik terapeutycznych na twarzy i szyi.
3. Nauka podstawowych technik terapeutycznych drenażu limfatycznego oraz podstawowych technik
terapeutycznych pracy na twarzy i szyi łyżeczką kryształową.
4. Nauka podstawowych technik terapeutycznych pracy na twarzy i szyi kamieniami kryształowymi
5. Nauka podstawowych technik terapeutycznych pracy na twarzy i szyi kulami kryształowymi
6. Wykonanie pełnego zabiegu przez każdego uczestnika.
Na zakończeniu usługi szkoleniowej zostanie przeprowadzony egzamin ustny z wiedzy teoretycznej
oraz egzamin praktyczny wewnętrzny - wykonanie pełnego zabiegu przez każdego uczestnika.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik po zakończeniu szkolenia osiągnie następujące efekty uczenia się/kształcenia:
WIEDZA

zna anatomię mięśni twarzy i szyi,
wie jaki wpływ na wzmocnienie mięśni wywiera stymulacja mięśni twarzy i szyi metodą Castillo
Moralesa,
zna funkcje i zasady poszczególnych technik stymulacji,
zna techniki terapeutyczne drenażu limfatycznego,
zna efekty zdrowotne i estetyczne uzyskiwane prze wykorzystaniu terapii crystal lifting,
zna techniki posługiwania się kamieniami, łyżeczką oraz kulami kryształowymi.
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi zastosować manualne techniki terapeutyczne na twarzy i szyi,
potrafi zastosować techniki terapeutyczne drenażu limfatycznego,
potrafi zastosować techniki terapeutyczne pracy na twarzy
i szyi kamieniami kryształowymi oraz łyżeczką kryształową,
umie wykonać samodzielnie zabieg crystal-cosmo liftingu twarzy i szyi.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze wykonywania zabiegu crystalcosmo liftingu twarzy i szyi,
ma chęć rozwoju i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego,
dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

Grupa docelowa
Osoby zainteresowane prowadzeniem lub prowadzące już gabinet kosmetyczny lub masażu,
posiadające podwyższone zdolności manualne i lubiące bezpośredni kontakt z innymi ludźmi.

Materiały dydaktyczne
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma kolorowy skrypt zawierający szczegółowe
poszczególnych procedur masażu.

mapy i opisy

Informacje dodatkowe
Szkolenie obejmuje realizację 20h lekcyjnych - 20 x 45 minut, co stanowi 15 godzin (zegarowych (17
godz. z uwzględnieniem przerw).
Usługa nie uwzględnia kosztów dojazdu, zakwaterowania i cateringu.

Harmonogram
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zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Wprowadzenie teoretyczne: • Anatomia
mięśni twarzy i szyi. Wpływ stymulacji
mięśni twarzy i szyi metodą Castillo
Moralesa na ich wzmocnienie. • Funkcje
i zasady poszczególnych technik
stymulacji. • Efekty zdrowotne i
estetyczne uzyskiwane przy
wykorzystaniu terapii crystal lifting. •
Nauka technik

2020-0703

09:30

13:30

4:00

2

Przerwa

2020-0703

13:30

14:30

1:00

3

Nauka manualnych technik
terapeutycznych na twarzy i szyi

2020-0703

14:30

16:30

2:00

4

Nauka podstawowych technik
terapeutycznych drenażu limfatycznego

2020-0703

16:30

18:00

1:30

5

Nauka podstawowych technik
terapeutycznych pracy na twarzy i szyi
kamieniami kryształowymi

2020-0704

09:30

12:00

2:30

6

Nauka podstawowych technik
terapeutycznych pracy na twarzy i szyi
kulami kryształowymi

2020-0704

12:00

13:30

1:30

7

Przerwa

2020-0704

13:30

14:30

1:00

8

Nauka podstawowych technik
terapeutycznych pracy na twarzy i szyi
łyżeczką kryształową

2020-0704

14:30

16:30

2:00

9

Wykonanie pełnego zabiegu przez
każdego uczestnika

2020-0704

16:30

18:00

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jarosław Sawa

Obszar specjalizacji

Certyfikowany trener/instruktor i praktyk
Japońskiego liftingu twarzy - sorensensistemTM
oraz Tybetańskiej refleksologii głowy i karku na
podstawie licencji wydanej przez INSTITUTO DE
REFLEXOLOGIA FACIAL INTERNACIONAL LONE
SORENSEN, SL CIF: B-63604656 Lope de Vega
no 6 - 08005, Barcelona – Hiszpania

Doświadczenie zawodowe

Japońskim liftingiem twarzy i masażem w
systemie sorensensistemTM zajmuję się od
2010 r. Poza licencją instruktora z Instytutu Lone
Sorensen z Barcelony na prowadzenie Kursów
Japońskiego liftingu twarzy - sorensensistemTM
posiadam również licencję instruktora na
prowadzenie Kursów drenażu limfatycznego sorensensistemTM, licencję instruktora na
prowadzenie Kursów masażu tybetańskiego sorensensistemTM oraz ukończyłem kursy
uprawniające do wykonywania zabiegów
Refleksologii twarzy, Refleksologii rąk,
Refleksologii stóp, Terapii stref neuroodruchowych stref kręgosłupa Praxis Vertebralis,
Masażu misami tybetańskimi oraz klasycznego
masażu tybetańskiego, terapii neuro-odruchowej
schorzeń oczu, rehabilitacyjnej metody
refleksorycznej "Temprana Reflex Therapy".

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów
z zakresu wykonywania japońskiego liftingu
twarzy – sorensensistemTM.

Wykształcenie

wyższe

Imię i nazwisko

Anna Jurewicz-Sawa

Obszar specjalizacji

Terapeutka i Instruktorka - sorensensistemTM na
podstawie licencji wydanej przez INSTITUTO DE
REFLEXOLOGIA FACIAL INTERNACIONAL LONE
SORENSEN, SL CIF: B-63604656 Lope de Vega
no 6 - 08005, Barcelona – Spain

Doświadczenie zawodowe

Zajmuje się naturalnymi metodami wspierania
organizmu od 2014 roku, a masażem w systemie
sorensensistem TM od marca 2018 r. Poza
licencją instruktorki z Instytutu Lone Sorensen z
Barcelony na prowadzenie Kursów
sorensensistem TM, ukończyła kursy
uprawniające do wykonywania zabiegów
Japońskiego liftingu twarzy moduł I i II sorensensistem TM, tybetańskiego masażu
głowy i karku, Dwubiegunowej terapii uwalniania
traum emocjonalnych, Kontroli wagi, Crystal
liftingu oraz Masażu misami tybetańskimi. Jest
dyplomowanym coachem, absolwentką
podyplomowych studiów w Szkole Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu usług
szkoleniowych.

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Stanisława Jabłońskiego 12/35-068 Rzeszów, woj. podkarpackie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Inne

