Usługa - Soft lips/Misty Method
Soft lips/Misty Method

PLN

Numer usługi: 2021/09/23/10458/1180992
Dostawca usług: TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA

GROCHOŁA
Miejsce usługi: Katowice
4.9/5 z 5298 ocen

Dostępność: Usługa otwarta

2 150,00 zł netto za
osobę
2 150,00 zł brutto za
osobę
215,00 zł netto za
osobogodzinę
215,00 zł brutto za
osobogodzinę

Forma świadczenia: stacjonarna
Status usługi: niezrealizowana

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Zdrowie i medycyna / Medycyna

Tak

18.01.2022

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 jak i
pracowników salonów kosmetycznych doświadczenie nie jest wymagane.

Minimalna liczba uczestników:

1

Maksymalna liczba uczestników:

4

Data zakończenia rekrutacji:

17-01-2022

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.
Soft lips/Misty Method jest to jedna z najnaturalniejszych metod pigmentacji bezkonturowej ust dla Pań w każdym wieku,
gdzie nie każdy użyty pigment się sprawdza. Jest to uniwersalne rozwiązanie dla Pań, które chcą uzyskać efekt
niezobowiązującej pigmentacji ust, który będzie wyglądał naturalnie i miękko poprzez brak śladów widocznego konturu.
Cała procedura zabiegowa poprzedzona jest przygotowaniem ust do zabiegu, rysunkiem oraz pigmentacją właściwą. Po
zabiegu uczestnik kursu uczy się procedur, które zmniejszą wyrzut osocza jak i doboru pielęgnacji podczas i po zabiegu.
Plan dnia:
Zajęcia teoretyczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szczegółowe omówienie metody mikropigmentacji ust metodą "Soft lips/Misty Method"
Poznanie techniki pracy podac mikropigmentacji metodą "Soft lips/Misty Method"
Barwniki stosowane w mikropigmentacji metodą "Soft lips/Misty Method"
Zasady higieny przed, podczas i po wykonaniu pigmentacji
Bezpieczeństwo pacjenta i wykonującego zabieg.
Pielęgnacja po zabiegu pigmentacji metodą "Soft lips/Misty Method"
Dobór kształtu i rozmieszczenia pigmentu oraz dostosowanie nacisku to wykonania mikropigmentacji metodą "Soft
lips/Misty Method"
8. .Omówienie urządzeń i zasad działania.
Ćwiczenia praktyczne na modelkach:
Poszerzenie wiedzy z zakresu pigmentacji ust- Soft lips/Misty Method
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 makijażem permanentnym.
Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Zajęcia teoretyczne- Soft lips/ Misty
Method

18-01-2022

10:00

13:00

03:00

Zajęcia praktyczne na modelkachSoft lips/ Misty Method

18-01-2022

13:00

19:30

06:30

Egzamin wewnętrzny

18-01-2022

19:00

19:30

00:30

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs Soft lips/Misty Method to kurs przygotowujący kursanta do wykonania makijażu permanentnego ust metodą Soft
lips/Misty Method.
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie znaczenia komunikacji z klientem przy
samodzielnym wykonaniu zabiegu.
Efekty uczenia się
Kluczowe umiejętności, które osiąga uczesnik usługi:
- definiuje wskazania oraz przeciwwskazania związane z wykonaniem zabiegu makijażu permanentnego ust metodą Soft
lips/Misty Method.
- Definiuje uwarunkowania zdrowotne i zasady bezpieczeństwa związane z wykonaniem makijażu permanentnego.
- przeprowadzania prawidłowo wywiadu z pacjentem.
- dobiera odpowiednie preparaty oraz narzędzia do wykonania makijażu permanentnego;
-opracowuje holistyczną pielęgnacje po zabiegową;
- wykonuje makijaż permanentny ust metodą Soft lips/Misty Method.
- organizuje stanowisko pracy do wykonania zabiegu makijażu permanentnego brwi metodą Soft lips/Misty Method.
- organizuje niezbędne materiały do wykonania makijażu permanentnegoust metodą Soft lips/Misty Method
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

2 150,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

2 150,00 zł

Koszt osobogodziny netto

215,00 zł

Koszt osobogodziny brutto

215,00 zł

Adres realizacji usługi
ul. Wincentego Wajdy 10, 40-175 Katowice, woj. śląskie
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
Wi-fi

Zajęcia poprowadzą
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
Justyna Jonienc Ułanowska
Pani Justyna Jonienc-Ułanowska jest
kosmetologiem, który z sukcesami prowadzi dwa
salony kosmetyczne na śląsku. Może się
pochwalić rzeszą zadowolonych i pięknie
wyglądających klientek. Ukończyła ponad 40
specjalistycznych kursów z zakresu kosmetyki.
Pani Justyna jest właścicielem dwóch salonów
kosmetycznych na śląsku. Jest także byłym
szkoleniowcem takich firm jak „CLARENA” oraz
„Ilsci”
Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej
w Katowicach: w zakresie – Kosmetologii
estetycznej, oraz absolwentka Uniwersytetu
Opolskiego: kierunek – Biologia
Były szkoleniowiec „Clarena” oraz „Ilsci”.
Prowadzi szkolenia w Instytucie Kosmetologii
Stosowanej Trementi

Anna Stelmach-Bielińska
Kosmetologia, Makijaż permanentny, korekty,
kamuflaże, kosmetologia estetyczna : -Kwas
hialuronowy usieciowany, wypełnienia skórne i
tkankowe. Mezoterapia mikro igłowa.
Ukończone szkolenia z zakresu mezoterapii
mikro igłowej, otrzymanie uprawnień do
wykonywania tego zabiegu. Ukończone kursy z
technik wypełnień kwasem hialuronowym.
Ukończone szkolenia z zakresu Techniki
wypełnień kwasem hialuronowym usieciowanym.
Ukończone szkolenia z zakresu stosowania i
właściwości produktów do wypełnień skórnych i
tkankowych z kwasem hialuronowym.
Ukończone szkolenie zaawansowane z zakresu
makijażu permanentnego. Otrzymanie uprawnień
do wykonywania mikro pigmentacji brwi, powiek i
ust. Otrzymanie tytułu Linergistyki Master.
Ukończone szkolenie z zakresu makijażu
permanentnego, korekty i kamuflażu.
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we
Wrocławiu, kierunek Kosmetologia Stosowana,
Wieloletnie doświadczenie w usługach
kosmetologicznych.

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 jak i pracowników salonów kosmetycznych
doświadczenie nie jest wymagane.
Informacje dodatkowe
Przerwy kawowe są organizowane zgodnie z przebiegiem realizacji szkolenia. Dokładna godzina przerwy obiadowej jest
uzależniona od tempa przebiegu realizacji zajęć.
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
Po szkoleniu każda kursantka otrzymuje skrypt z dokładnym opisem poruszanych na szkoleniu zagadnień, certyfikat oraz
wzór karty zgody pacjenta.
Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i
Głównego Inspektoratu Sanitarnego

