Usługa - Kurs stylizacji rzęs metodami 5d-9d
Kurs stylizacji rzęs metodami 5d-9d

PLN

Numer usługi: 2021/06/11/10458/1076745
Dostawca usług: TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA

GROCHOŁA
Miejsce usługi: Katowice
4.9/5 z 4863 ocen

Dostępność: Usługa otwarta

2 000,00 zł netto za
osobę
2 000,00 zł brutto za
osobę
100,00 zł netto za
osobogodzinę
100,00 zł brutto za
osobogodzinę

Forma świadczenia: stacjonarna
Status usługi: opublikowana

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Zdrowie i medycyna / Medycyna

Tak

od 20.09.2021
do 21.09.2021

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

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

Minimalna liczba uczestników:

1

Maksymalna liczba uczestników:

3

Data zakończenia rekrutacji:

05-09-2021

Liczba godzin usługi:

20

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi
Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
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
08:00 - 11:00 - zajęcia teoretyczne aplikacja rzęs metodą 5D
11:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne na gąbkach
13:00 -14:00 - przerwa obiadowa
14:00 -18:00 - ćwiczenia praktyczne na modelkach, aplikacja rzęs metodą 5D
Dzień drugi
08:00 - 10:00 - zajęcia teoretyczne aplikacja rzęs metodą 6D do 9D
10:00 - 12:00 - zajęcia praktyczne na gąbkach
12:00 -13:00 - przerwa obiadowa
13:00 -17:00 - ćwiczenia praktyczne na modelkach, aplikacja rzęs metodą 6D do 9D
- podsumowanie dnia, panel dyskusyjny, dodatkowe pytania.
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.
Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Zajęcia teoretyczne aplikacja rzęs
metodą 5D

20-09-2021

08:30

11:30

03:00

Zajęcia teoretyczne aplikacja rzęs
metodą 5D

20-09-2021

11:30

14:30

03:00

Ćwiczenia praktyczne na
modelkach, aplikacja rzęs metodą
5D

20-09-2021

14:30

18:30

04:00

Zajęcia teoretyczne aplikacja rzęs
metodą metodą objętościową 6D do
9D

21-09-2021

08:30

10:30

02:00

Zajęcia praktyczne na gąbkach

21-09-2021

10:30

12:30

02:00

Ćwiczenia praktyczne na
modelkach, aplikacja rzęs metodą
metodą objętościową 6D do 9D

21-09-2021

12:30

18:00

05:30

Egzamin wewnętrzny

21-09-2021

18:00

18:30

00:30

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs stylizacji rzęs metodami 5d-9d - kurs przygotowuje do samodzielnego wykonania stylizacji rzęs metodami od 5d do
9d.
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie znaczenia komunikacji z klientem przy
samodzielnym wykonaniu zabiegu.
Efekty uczenia się
Kluczowe umiejętności, które osiąga uczestnik usługi.
- definiuje wskazania oraz przeciwwskazania do zabiegu przedłużania/ stylizacji rzęs metodą 5D, 6D, 7D, 8D, 9D
- rozróżnia i charakteryzuje rodzaje rzęs;
- opracowuje holistyczną pielęgnacje po zabiegową;
- organizuje stanowisko pracy do wykonania zabiegu;

- organizuje niezbędne materiały do wykonania zabiegu;
- przeprowadza prawidłowo wywiad z pacjentem;
- wypełnia prawidłowo formularz karty i zgody klienta/pacjenta;
- wykonuje samodzielnie przedłużanie / stylizacji rzęs metodą 5D, 6D, 7D, 8D, 9D
Kompetencje społeczne uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu zabiegu
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.
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Egzamin wewnętrzny
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Kwalifikacje
Brak wyników.

Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

2 000,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

2 000,00 zł

Koszt osobogodziny netto

100,00 zł

Koszt osobogodziny brutto

100,00 zł

Adres realizacji usługi
ul. Wincentego Wajdy 10, 40-175 Katowice, woj. śląskie
Sala szkoleniowa do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
Wi-fi

Zajęcia poprowadzą
Angelika Brol
Pani Angelika od wielu lat prowadzi gabinet, w którym wykonuje stylizację rzęs. Przeszłą wiele
kursów oraz szkoleń związanych ze stylizacją rzęs metodami 1:1,2:1, wielkie obojętności. Zajmuje
się również henną, henną pudrową, geometrią brwi, laminacją rzęs i brwi. Wciąż doszkala się w
nowych dziedzinach, poszerzając swoje kwalifikacje. Od kilku lat prowadzi kursy z wyżej
wymienionego zakresu.
Pani Angelika prowadzi szkolenia w Trementi.

Kontakt

Natalia Piotrowska-Grochoła
email: iks@trementi.pl
tel: (+48) 509 670 833

Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Notatnik, długopis, skrypt szkoleniowy, materiały niezbędne do realizacji części praktycznej szkolenia
Warunki 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 razie braku po wcześniejszym poinformowaniu zapewniamy modelki do
zabiegów.
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