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Numer usługi: 2021/09/23/10458/1180907
Dostawca usług: TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA

GROCHOŁA
Miejsce usługi: Katowice
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Dostępność: Usługa otwarta

1 000,00 zł netto za
osobę
1 000,00 zł brutto za
osobę
100,00 zł netto za
osobogodzinę
100,00 zł brutto za
osobogodzinę

Forma świadczenia: stacjonarna
Status usługi: zrealizowana

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Zdrowie i medycyna / Medycyna

Tak

12.01.2022

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest skierowany zarówno dla po osób pracujących w gabinetach
kosmetycznych jak i właścicieli salonów kosmetycznych. Również dla osób
zajmujących się stylizacją rzęs.
*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:

11-01-2022

Liczba godzin usługi:

10

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi
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 przeznaczony jest dla osób pragnących uzyskać idealne rezultaty stylizacji brwi bez makijażu permanentnego, także
dla osób, którym zależy na pełnej ofercie z zakresu brwi i oka. Szkolenie pozwoli na zdobycie zaawansowanej wiedzy na
temat profesjonalnej stylizacji i regulacji brwi. Kursantka nauczy się jak odpowiednio dopasować kształt i kolor henny do
typów urody. Będzie potrafiła wypracować dolną i górną linię brwi różnymi metodami. Zabieg stanowi alternatywę dla osób,
które nie kwalifikują się do makijażu permanentnego brwi, szczególnie dla osób z jasnym kolorem brwi. Efekt stylizacji
brwi utrzymuje się miesiąc. Takie zabiegi generują większy obrót ze sprzedaży niż tradycyjna henna, ponieważ utrzymuje
się dłużej i daje bardziej naturalny efekt.
Zakres tematyczny kursu:
- Perfekcyjny rysunek brwi wraz z doborem kształtu
- Prawidłowa technika nakładania henny
- Depilacja brwi woskiem
- Depilacja brwi pęsetą
- Prawidłowe przycinanie brwi
Plan dnia:
Zajęcia teoretyczne
Modelka pokazowa
Przerwa obiadowa
Ćwiczenia praktyczne na modelkach

Podsumowanie zajęć, panel dyskusyjny, dodatkowe pytania
*Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w razie braku po wcześniejszym poinformowaniu zapewniamy modelki do
zabiegów
Kurs jest skierowany zarówno dla po osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli salonów
kosmetycznych. Również dla osób zajmujących się stylizacją rzęs.
Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Zajęcia teoretyczne z geometrii oraz
henny pudrowej

12-01-2022

08:30

12:30

04:00

Zajęcia praktyczne z geometrii oraz
henny pudrowej

12-01-2022

12:30

18:00

05:30

Egzamin wewnętrzny

12-01-2022

18:00

18:30

00:30

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Geometria i stylizacja brwi - kurs przygotowuje do samodzielnego wykonania zabiegu geometrii i stylizacji brwi przy
pomocy henny pudrowej.
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 zabiegu geometrii i stylizacji brwi;
- dobiera odpowiednie preparaty oraz narzędzia do wykonania zabiegu geometrii i stylizacji brwi ;
- charakteryzuje uwarunkowania zdrowotnych i zasady bezpieczeństwa związane z wykonaniem zabiegu geometrii i
stylizacji brwi ;
- opracowuje holistyczną pielęgnacje po zabiegową;
- dobiera odpowiedni kształt i koloru henny pudrowej do klienta;
- wykonuje profesjonalną stylizację i regulację brwi;
- posługuje się prawidłową techniką nakładania henny;
- wypracowuje dolną i górną linie brwi różnymi metodami;
- organizuje stanowisko pracy do wykonania zabiegu geometrii i stylizacji brwi;
- organizuje niezbędne materiały do wykonania zabiegu geometrii i stylizacji brwi;
- wykonuję depilację brwi woskiem i pęsetą;
- wykonuje odpowiednie przycinanie brwi;
- wykonuje perfekcyjny rysunek brwi wraz z doborem kształtu;
- przeprowadza prawidłowo wywiad z pacjentem.
Uczestnik samodzielnie będzie potrafił przeprowadzić zabieg geometrii i stylizacji brwi. 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.
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

1 000,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

1 000,00 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
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
Wi-fi

Zajęcia poprowadzą
Monika Chojnacka
Obszarem specjalizacji Moniki Chojnackiej jest
kosmetyka biała, peelingi chemiczne, procedury
zabiegowe, mezoterapia igłowa, mezoterapia
mikroigłowa, osocze bogatopłytkowe , fibryna
autologiczna.
Specjalizuje się w zabiegach anti – aiging i
odnowy biologicznej. Ukończyła szereg szkoleń
technicznych i aplikacyjnych między innymi :
karboksyterapia, plasme IQ, OPI, endermologia
LPG, mezoterapia mikroigłowa, mezoterapia
igłowa, galwanizacja, jonoforeza, osocze
bogatopłytkowe, fibryna autologiczna, RF, HIFU,
infuzja tlenowa, liposukcja ultradźwiękowa,
dermo drenaż oraz wiele innych
Monika Chojnacka to absolwentka studiów
magisterskich na kierunku Kosmetologia w
Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach
Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w
gabinetach wykonując wyżej wymienione zabiegi
Natalia Piotrowska-Grochoła
W obszarze specjalizacji Pani Natalii są podstawy
kosmetologii i obsługa lasera diodowego.
Wykonywanie zabiegów z kosmetologi.
Wyższe
Prowadzenie szkoleń w iks TREMENTI

Kontakt

Natalia 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
Kurs jest skierowany zarówno dla osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli salonów kosmetycznych.
Również dla osób zajmujących się stylizacją rzęs.
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

