Usługa - Masaż Kobido
Masaż Kobido

PLN

Numer usługi: 2021/10/11/10458/1198902
Dostawca usług: TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA

GROCHOŁA
Miejsce usługi: Kielce
4.9/5 z 5317 ocen

Dostępność: Usługa otwarta

3 500,00 zł netto za
osobę
3 500,00 zł brutto za
osobę
116,67 zł netto za
osobogodzinę
116,67 zł brutto za
osobogodzinę

Forma świadczenia: stacjonarna
Status usługi: opublikowana

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Zdrowie i medycyna / Medycyna
estetyczna i kosmetologia

Tak

od 09.02.2022
do 11.02.2022

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kosmetyczka, kosmetolog, masażysta, pomoc w domach opieki społecznej
,pomoc w domach starców, osoby pracujące w salonach kosmetycznych lub
spa, osoby chcące rozwinąć swoją wiedzę w zakresie masażu. Doświadczenie
w masażu nie jest wymagane.

Minimalna liczba uczestników:

2

Maksymalna liczba uczestników:

4

Data zakończenia rekrutacji:

08-02-2022

Liczba godzin usługi:

30

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 798072573 lub 511776607 w celu
potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.
Kobido należy do jednej z najtrudniejszych technik masażu w Japonii jeśli nie na Świecie, zawiera największą ilość i
najbardziej skomplikowane połączenia technik manualnych, które w końcowym efekcie dają spektakularne efekty.
Kobido to japoński masaż twarzy, który jest doskonałą alternatywą dla zabiegów medycyny estetycznej.
Na szkoleniu z masażu Kobido dowiesz się jak wykonać masaż tkanek głębokich na mięśniach twarzy oraz rozluźnić
struktury tworzące zmarszczki mimiczne. Zapoznasz się z drenażem limfatycznym oraz głębokimi technikami
liftingującymi i akupresurą.
Plan szkolenia:
1. Historia Masażu Kobido
2 Anatomia twarzy pod względem masażu Kobido
3. Przygotowanie stanowiska pracy do wykonania masażu
4 Niezbędne materiały do wykonania Masażu Kobido
5. Prawidłowe przeprowadzenie wywiadu z pacjentem
6. Punkty apunkturowe na twarzy oraz przebieg lini meridianowych
7. Prawidłowe ruchy i sekwencje w Masażu Kobido
8. Modelowanie owalu twarzy
9.Rozluźnienie napiętych powięzi
10.Niwelowanie bruksizmu
11. Ujędrnienie mięśni twarzy

Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

zajęcia teoretyczne

09-02-2022

10:00

12:30

02:30

Przerwa obiadowa

09-02-2022

12:30

13:00

00:30

Zajęcia praktyczne- praca na
modelkach

09-02-2022

13:00

20:30

07:30

Zajęcia praktyczne- praca na
modelkach

10-02-2022

08:30

13:00

04:30

Przerwa obiadowa

10-02-2022

13:00

13:30

00:30

Zajęcia praktyczne- praca na
modelkach

10-02-2022

13:30

19:00

05:30

Zajęcia praktyczne- praca na
modelkach

11-02-2022

08:30

13:00

04:30

Przerwa obiadowa

11-02-2022

13:00

13:30

00:30

Zajęcia praktyczne- praca na
modelkach

11-02-2022

13:30

18:30

05:00

Egzamin wewnętrzny

11-02-2022

18:30

19:00

00:30

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Masaż Kobido to kurs
przygotowujący kursanta do samodzielnego wykonania zabiegu masażu Kobido.
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 zabiegu
- definiuje anatomie twarzy pod kątem masażu kobido
- 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 zabieg masażu kobido
- lokalizuje punkty akupunkturowe na twarzy oraz przebiegu linii meridianowych
- wykonuje prawidłowo ruchy i sekwencje w masażu Kobido
- modeluje owal twarzy
- rozluźnia napięte powiezie
- niweluje bruksizm
- ujędrnia mięśnie twarzy
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 posiadana 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

3 500,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

3 500,00 zł

Koszt osobogodziny netto

116,67 zł

Koszt osobogodziny brutto

116,67 zł

Adres realizacji usługi
ul. Wróbla 9/6, 25-661 Kielce, woj. świętokrzyskie
Sala szkoleniowa przeznaczona do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
Klimatyzacja
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 w tym Masaż
KOBIDO, Masaż Bańką Chińską, Taping na twarz. 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, Masaż KOBIDO,
Bańka chińska, Taping jako element Liftingu 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

Anna Starzyk
email: anna@trementi.pl
tel: (+48) 798 072 573

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik szkolenia otrzyma skrypt szkoleniowy, notatnik, długopis.
Organizator zapewnia materiały, niezbędne narzędzia oraz preparaty do realizacji kursu.
Informacje dodatkowe
Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art.43 ust.1, ptk.26 lit.a Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podaku od towarów i usług
Dz.U.2004 Nr 54 poz 535
Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Ministerstwa
Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Każda kursantka otrzymuje skrypt z dokładnym opisem poruszanych na szkoleniu zagadnień,certyfikat oraz wzór karty
zgody pacjenta.

