Usługa - Kurs stylizacji paznokci metodą żelową
Kurs stylizacji paznokci metodą żelową

PLN

Numer usługi: 2021/08/31/10458/1154681
Dostawca usług: TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA

GROCHOŁA
Miejsce usługi: Katowice
4.9/5 z 5317 ocen

Dostępność: Usługa otwarta

3 000,00 zł netto za
osobę
3 000,00 zł brutto za
osobę
150,00 zł netto za
osobogodzinę
150,00 zł brutto za
osobogodzinę

Forma świadczenia: stacjonarna
Status usługi: niezrealizowana

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Zdrowie i medycyna / Medycyna

Tak

od 17.01.2022
do 18.01.2022

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest skierowany zarówno dla początkujących osób pracujących w
gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli salonów kosmetycznych.

Minimalna liczba uczestników:

1

Maksymalna liczba uczestników:

2

Data zakończenia rekrutacji:

08-01-2022

Liczba godzin usługi:

20

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

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.
Kurs stylizacji paznokci metodą żelową
Plan szkolenia
1.Higiena pracy (zasady bhp, dezynfekcja, antyseptyka, sterylizacja)
2.Choroby paznokci
3.Przeciwskazania i wskazania do wykonania zabiegu
4.Budowa naturalnego paznokcia
5.Budowa przedłużanego paznokcia (krzywa c, linia stresu, linia włosa)
6.Prawidłowe podłożenie formy, docinanie szablonu, zaciskanie tunelu
7.Aplikacja produktów i ich kolejność
9.Piłowanie według schematu
10.Praca frezarką
11. Kształty salonowe
12. Przedłużane paznokcia na formie
13. stylizacja french
Kurs jest skierowany zarówno dla początkujących osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli salonów
kosmetycznych.
Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Zajęcia teoretyczne

17-01-2022

08:30

12:30

04:00

Zajęcia praktyczne- praca na
modelkach

17-01-2022

12:30

18:30

06:00

Zajęcia teoretyczne

18-01-2022

08:30

12:30

04:00

Zajęcia praktyczne- praca na
modelkach

18-01-2022

12:30

18:00

05:30

Egzamin wewnętrzny

18-01-2022

18:00

18:30

00:30

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs stylizacji paznokci przygotowuje do samodzielnego wykonania zabiegu stylizacji paznokci metodą żelową .
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 wykonania stylizacji paznokci metodą żelową;
- dobiera odpowiednie preparaty oraz narzędzia do wykonania stylizacji paznokci metodą żelową;
- charakteryzuje uwarunkowania zdrowotnych i zasady bezpieczeństwa związane z wykonaniem stylizacji paznokci metodą
żelową;
- dobiera odpowiednie preparaty do wykonania stylizacji paznokci metodą żelową;
- dobiera odpowiednie narzędzia do wykonania stylizacji paznokci metodą żelową;
- obsługuje frezarki, pilników, cążek oraz narzędzi niezbędnych do prawidłowej stylizacji paznokcia;
- rozróżnia chory i zdrowy paznokień;
- aplikuje kolor, produkty, piłuje według schematu;
- wykonuje samodzielnie stylizację paznokci kształtami salonowymi dbając o krzywą c
- wykonuje samodzielnie stylizacje paznokci na formie
- wykonuje samodzielnie stylizację paznokci - french
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.
Ukończony kurs pozwoli na wprowadzenie nowej usługi do portfolio oferowanych zabiegów kosmetologicznych,
podniesienie atrakcyjności salonu kosmetycznego/gabinetu lekarskiego poprzez zwiększenie liczby oferowanych
zabiegów, wzrost liczby klientów.
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Egzamin wewnętrzny
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Kwalifikacje
Brak wyników.

Cena

Tak

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

3 000,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

3 000,00 zł

Koszt osobogodziny netto

150,00 zł

Koszt osobogodziny brutto

150,00 zł

Adres realizacji usługi
ul. Wincentego Wajdy 10, 40-175 Katowice, woj. śląskie
Zajęcia poprowadzą
Patrycja Skuplik
Pani Patrycja zajmuje się zaawansowaną
stylizacją paznokci. W szczególności zajmuje się
stylizacją żelową, hybrydową oraz akrylową. Pani
Patrycjaa zajmuje się również manicure
kombinowanym, frenchem konstrukcyjnym,
kształty awangardowe, szeroko rozumiany nail
art
Prowadzenie gabinetu kosmetycznego z
szerokim zakresem stylizacji paznokci
Szkoleniowiec w Instytucie Kosmetologii
Stosowanej 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
Informacje dodatkowe
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

