Stylizacja paznokci dla średnio
zaawansowanych
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

2020/06/29/33060/590774

Cena netto

4 000,00 zł

Cena brutto

4 000,00 zł

Cena netto za godzinę

86,96 zł

Cena brutto za
godzinę

86,96

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

46

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-07-09

Termin zakończenia
usługi

2020-09-28

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-07-03

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-07-09

Maksymalna liczba uczestników

8

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

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

Dialexi spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Osoba do kontaktu

Anna Omańska

E-mail

biuro@dialexi.pl

Telefon

884 886 203

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności i kompetencji Uczestników w zakresie stylizacji
paznokci ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych kształtów: migdał, kwadrat, ballerina,
manicure kombinowanego oraz korygowania zniszczonych i krogulczych paznokci, aby w efekcie
przedstawić idealne portfolio swoich prac oraz efektywnie gospodarować czasem stylizacji, nie tracąc
na jej jakości. Po ukończonym szkoleniu w zakresie wiedzy uczestnik będzie znał zasady BHP,
produkty do stylizacji paznokci, akcesoria i narzędzia do wykonywania zdobień, zasady prawidłowej
pracy frezarką oraz dobory i zastosować frezów. Uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą
odpowiedniego przygotowania paznokci naturalnych do przedłużania oraz korygowania ich kształtu,
piłowania boków pod kątem 45%, nadawania paznokciom kształtu: migdał, kwadrat i ballerina,
odpowiedniego rozprowadzania produktów oraz nadawania prawidłowych i symetrycznych krzywizny
paznokciom. W całej stylizacji Uczestnik będzie wiedział jak prawidłowo podkładać szablony oraz
opracowywać i usuwać skórki za pomocą nożyczek i cążek. Dodatkowo uczestnik będzie wiedział jak
zarządzać czasem pracy z klientką, a w zakresie tworzenia własnego portfolio, będzie wiedziała jakich
można używać programów graficznych, jak dobierać tło i oświetlenie, a także jak ułożyć poprawna
kompozycję, aby wydobyć pożądany efekt na zdjęciu. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił dobrać
produkty do stylizacji, opracować i usunąć skórki nożyczkami i cążkami oraz frezarką dobierając
odpowiednie frezy do stylizacji, wykonać poprawną stylizację z aplikacją koloru pod skórki oraz dobrać
adekwatne produkty i narzędzia do pracy. Uczestnik będzie potrafił opracować boki paznokcia pod
kątem 45%. Uczestnik wykonując stylizacje: migdał, kwadrat lub balerina będzie potrafił zarządzać
czasem, który przeznacza na wykonanie pełnej, nawet najbardziej wymagającej stylizacji z
uwzględnieniem paznokci zniszczonych i krogulczych. Uczestnik będzie potrafił stworzyć idealne
portfolio ze swoimi pracami dbając o odpowiednia ostrość, tło, oświetlenie i wiele innych. Po
szkoleniu uczestnik będzie miał świadomość własnego rozwoju oraz będzie znał znaczenie
komunikacji interpersonalnej. Uczestnik będzie pracownikiem samodzielnym potrafiącym zaplanować
i wdrożyć odpowiednią technikę zabiegową dostosowaną do warunków, możliwości i potrzeb
indywidualnych klienta.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi
Dzień 1 i 2 - migdał, kwadrat i ballerina
zasady BHP
produkty do stylizacji paznokci
akcesoria i narzędzia do wykonywania zdobień
opracowanie skórek frezarką
wyznaczanie punktu środkowego
piłowanie boków pod kątem 45%
prawidłowe przygotowanie paznokci naturalnych do przedłużenia
nadawanie kształtów: migdał, kwadrat i ballerina
wykorzystanie frezarki i pilników do stylizacji
Dzień 3 - korygowanie krogulczych paznokci
praca frezarką
omówienie rodzajów frezów
poprawne korygowanie paznokci naturalnych/krogulczych
odpowiednie rozprowadzanie produktu
nadawanie kształtu i krzywizn paznokci
Dzień 4 - idealne portfolio
jak dobrać sprzęt do robienia zdjęć
tryb makro
co pokazać na zdjęciach czyli poprawna kompozycja i ułożenie dłoni
odpowiednie oświetlenie
ostrość
tło
programy graficzne

Dzień 5 - tempo pracy
technika pracy frezarką oraz dobór odpowiednich frezów do pracy
schemat piłowania paznokci - kształt oraz opracowanie masy żelowej
szybkie i sprawne podkładanie szablonów bez podcinania
dokładna analiza błędów oraz ich wskazanie
kiedy trzeba zdjąć, a kiedy wystarczy uzupełnić stylizację
zarządzanie czasem i organizacja stanowiska pracy
Dzień 6 - manicure kombinowany
dobór frezów do rodzaju płytki
omówienie i przeprowadzenie głębokiego usuwania skórek:
- nożyczkami
- cążkami
poprawna aplikacja 'pod skórki'
aplikacja topu zgodnie z linią światła
Dzień 7- rekonstrukcja zniszczonych paznokci
prawidłowe usuwanie stylizacji
nauka nadbudowania krzywizn paznokcia przy pomocy bazy
nadbudowywanie paznokcia złamanego, uzupełnianie ubytków

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efekty szkolenia po zakończeniu szkolenia:
1. w zakresie WIEDZY:
zna zasady BHP
zna produkty do stylizacji paznokci
zna akcesoria i narzędzia do wykonywania zdobień
wie jak opracować skórki frezarką i zna techniki pracy frezatką
wie jak wyznaczyć punkt środkowy
wie jak piłować boki pod kątem 45% używając frezarki i pilników
zna zasady prawidłowego przygotowania paznokci naturalnych do przedłużenia
wie jak nadawać kształty: migdał, kwadrat i ballerina
wykorzystanie frezarki i pilników do stylizacji
wie jak odpowiednio rozprowadzać produkty na płytce paznokciowej
wie jak nadawać odpowiednie krzywizny
wie jak podkładać szablony
zna zasady uzupełnienie stylizacji, nadbudować paznokieć złamany
wie jak aplikować produkty
wie jak gospodarować swoim czasem potrzebnym na wykonanie stylizacji
2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:
używa odpowiednich produktów i akcesoriów do stylizacji
prawidłowo usuwa stylizację
pracuje frezarką z użyciem odpowiednich frezów
nadbudowuje krzywizny paznokcia przy pomocy bazy
nadbudowuje paznokcie złamane i uzupełnia ubytki
wykonuje stylizację w kształcie: migdał, kwadrat, balerina
piłuje pilnikami i frezarką
odpowiednio gospodaruje swoim czasem podczas stylizacji
tworzy portfolio z zachowaniem zasad odpowiedniego oświetlenia
ściąga i uzupełnia stylizację
aplikuje kolor pod skórki i prawidłowo je obcina
3. w zakresie KOMPETENCJI:
zna zasady budowania relacji z klientami i rozpoznawania ich potrzeby
rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej
ma świadomość samokształcenia

Grupa docelowa
Kurs przeznaczony dla średniozaawansowanych stylistek paznokci.

Informacje dodatkowe
Przed zapisem na szkolenie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w
sprawdzenia dostępności wolnych miejsc.

1 godzina szkolenia = 45 minut

celu

Cena nie zawiera kosztów wyżywienia, noclegu i transportu.

W przypadku uzyskania doﬁnansowania do szkolenia w wysokości min. 70%, koszt szkolenia jest
zwolniony z podatku VAT. Podmiot świadczący usługę nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

warsztaty praktyczne: migdał,
kwadrat i ballerina

2020-07-09

10:00

15:00

5:00

2

c.d. warsztaty praktyczne:
migdał, kwadrat i ballerina

2020-07-10

10:00

15:00

5:00

3

korygowanie krogulczych
paznokci

2020-08-13

10:00

15:00

5:00

4

idealne portfolio

2020-08-22

10:00

15:00

5:00

5

tempo pracy

2020-09-15

10:00

15:00

5:00

6

manicure kombinowany

2020-09-22

10:00

15:00

5:00

7

rekonstrukcja zniszczonych
paznokci

2020-09-28

10:00

15:00

5:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Marcelina Rawka

Obszar specjalizacji

stylizacja paznokci

Doświadczenie zawodowe

Od 2014 roku jest założycielką i właścicielką
Marcela Studio Nails & Lashes. Współpracuje z
Indigo Nails, najbardziej cenioną i profesjonalną
firmą na świecie, która oferuje produkty do
stylizacji paznokci dla zawodowców.
Dyplomowany instruktor Indigo i doświadczona
stylistka paznokci. Wielokrotna zdobywczynią
czołowych nagród na Mistrzostwach Stylizacji
Paznokci. Stale szkoli się i ciągle podnosi swoje
kwalifikację. W 2019 roku stworzyła autorski
program szkoleniowy "New business training",
który dedykowany jest kosmetyczkom w celu ich
rozwoju osobistego i zawodowego. Nagrody: • II
miejsce Mistrzostwa Świata Nailympia London w
kategorii Sculpture Gel 2015 • III miejsce
Mistrzostwa Świata Nailympia London w kategorii
Stiletto Design 2015 • III miejsce Mistrzostwa
Świata Nailympia London w kategorii Salon Nails
2015 • III miejsce Mistrzostwa Świata Nailympia
London w kategorii Tips&Overlay Gel 2015 • I
miejsce Mistrzostwa Europy Naipro Cup Poland w
kategorii Extreme Stiletto Design 2015 • I
miejsce Mistrzostwa Europy Naipro Cup Poland w
kategorii Twist French 2015 • I miesjce
Mistrzostwa Europy Naipro Cup Poland w
kategorii Perfect Match 2015 • II miejsce
Mistrzostwa Europy Naipro Cup Poland w
kategorii Sculptured Nails • I miejsce Mistrzostwa
Europy Lash The Games w kategorii Classic Look
2016 • III miejsce Mistrzostwa Europy Naipro
Eastern Europe Nail Competitons w kategorii
Twist French 2016

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Cyklicznie prowadzi szkolenia i warsztaty z
zakresu rozwoju osobistego, stylizacji paznokci
zarówno od podstaw, poprzez kształty: migdał,
owal, kwadrat, doszkolenia: manicure frezarkowy,
kombinowany, paznokcie problematyczne,
tempo pracy, aż po zdobienia: akwarela, mix
media.

Wykształcenie

wyższe - inż. (kierunek zarządzanie i inżynieria
produkcji)

Lokalizacja usługi

Adres:
Planty 4
25-414 Kielce, woj. świętokrzyskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

