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Mezoterapia igłowa - Podstawy

PLN

Numer usługi: 2021/09/23/10458/1180966
Dostawca usług: TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA

GROCHOŁA
Miejsce usługi: Katowice
4.9/5 z 5317 ocen

Dostępność: Usługa otwarta

1 250,00 zł netto za
osobę
1 250,00 zł brutto za
osobę
125,00 zł netto za
osobogodzinę
125,00 zł brutto za
osobogodzinę

Forma świadczenia: stacjonarna
Status usługi: niezrealizowana

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Zdrowie i medycyna / Medycyna

Tak

10.01.2022

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do właścicieli salonów kosmetycznych oraz
pracowników salonów kosmetycznych, lekarzy oraz
pielęgniarek. Doświadczenie nie jest wymagane.
*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:

09-01-2022

Liczba godzin usługi:

10

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.
Mezoterapia – działający miejscowo, niechirurgiczny zabieg medyczny polegający na dostarczeniu bezpośrednio do skóry
właściwej substancji leczniczych, regenerujących lub odżywczych. Najczęściej stosowany w dermatologii i medycynie
estetycznej oraz w kosmetologii jako zabieg rewitalizacyjny przeciwdziałający oznakom starzenia.
Zakres szkolenia
Mezoterapia igłowa twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, ciała, głowy
Część teoretyczna
Mezoterapia- informacje ogólne (rodzaje, definicja)
Wskazania / przeciwwskazania do zabiegu
Przygotowanie stanowiska (narzędzia, dezynfekcja)
Działanie zabiegu
Omówienie najbardziej popularnych preparatów dostępnych na rynku
Wywiad oraz karta pacjenta
Protokoły zabiegowe (rewitalizacja, cellulit, łysienie, rozstępy, lipoliza)
Techniki zabiegowe:
mezoterapia igłowa metodą nappage
mezoterapia igłowa metodą mikropęcherzyków

Holistyczna pielęgnacja pozabiegowa.
Część praktyczna
Przeprowadzenie wywiadu oraz wykonanie zabiegów mezoterapii igłowej (twarz, szyja, dekolt, owłosiona skóra głowy)
– zabieg iniekcyjny, praca z igłą i strzykawką.
Przeprowadzenie wywiadu oraz wykonanie zabiegów mezoterapii igłowej ciała (rozstępy, cellulit, lipoliza) – zabieg
iniekcyjny praca z igłą i strzykawką.
*Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w razie braku po wcześniejszym poinformowaniu zapewniamy modelki do
zabiegów
**Podczas trwania zajęć, przewidziane są przerwy.
Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
z mezoterapii igłowej

10-01-2022

08:30

18:00

09:30

Egzamin wewnętrzny

10-01-2022

18:00

18:30

00:30

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Mezoterapia igłowa - kurs przygotowuje samodzielnego do wykonania zabiegu mezoterapi igłowej metodą nappage oraz
mikropęcherzykową. Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem
przy samodzielnym wykonaniu zabiegu.
Efekty uczenia się
Kluczowe umiejętności, które osiąga uczestnik usługi.
- definiuje wskazania oraz przeciwwskazania do wykonania zabiegu mezoterapi igłowej
- opracowuje holistyczną pielęgnacje po zabiegową;
- dobiera odpowiedni preparat oraz ilość użytego preparatu do okolicy zabiegowej;
- organizuje stanowisko pracy do wykonania zabiegu;
- organizuje niezbędne materiały do wykonania zabiegu;
- przeprowadza prawidłowo wywiad z pacjentem;
- charakteryzuje techniki zabiegowe: mezoterapia igłowa metodą nappage mezoterapia igłowa metodą mikropęcherzyków;
- charakteryzuje popularne preparaty dostępne na rynku;
- wykonuje zabieg mezoterapi igłowej różnymi metodami;
- przeprowadza wywiad z klientem.
Kompetencje społeczne uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu zabiegu
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.
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Egzamin wewnętrzny
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Kwalifikacje

Tak

Brak wyników.

Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

1 250,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

1 250,00 zł

Koszt osobogodziny netto

125,00 zł

Koszt osobogodziny brutto

125,00 zł

Adres realizacji usługi
ul. Wincentego Wajdy 10, 40-175 Katowice, woj. śląskie
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

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
Szkolenie jest skierowane do właścicieli salonów kosmetycznych oraz pracowników salonów kosmetycznych, lekarzy oraz

pielęgniarek. Doświadczenie nie jest wymagane.
Informacje dodatkowe
Podczas trwania zajęć, przewidziane są przerwy.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

