Usługa - Modelowanie ust na płasko
Modelowanie ust na płasko

PLN

Numer usługi: 2021/10/14/10458/1203026
Dostawca usług: TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA

GROCHOŁA
Miejsce usługi: Katowice
4.9/5 z 5759 ocen

Dostępność: Usługa otwarta

4 500,00 zł netto za
osobę
4 500,00 zł brutto za
osobę
225,00 zł netto za
osobogodzinę
225,00 zł brutto za
osobogodzinę

Forma świadczenia: stacjonarna
Status usługi: zrealizowana

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Zdrowie i medycyna / Medycyna

Tak

od 03.02.2022
do 04.02.2022

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenia są skierowane do lekarzy, pielęgniarek, kosmetyczek i
kosmetologów.Osoba chcąca wziąć udział w tym szkoleniu, musi posiadać
ugruntowaną wiedzę i praktykę z zakresu wypełniania kwasem hialuronowym
za pomocą igły bruzd nosowowargowych, marionetek, ust, wolumetri
policzków. Weryfikacja odbędzie się poprzez okazanie certyfikatu lub
zaświadczenia ukończenia właściwego kursu.

Minimalna liczba uczestników:

1

Maksymalna liczba uczestników:

3

Data zakończenia rekrutacji:

02-02-2022

Liczba godzin usługi:

20

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi
Wypełnianie ust na płasko
Na kursie - modelowanie ust na płasko, kursanci poznaje kilka metod wypełniania ust tą metodą. Są to usta w kilku
technikach rosyjskich oraz technikach typu sweet lips. Kursantki nauczą się posługiwać igłą jak również kaniulą przy
wykonaniu danego zabiegu.
Dodatkowo nauczą się kwalifikować usta klientów do odpowiedniej poznanej techniki. Będą umieć samodzielnie dobrać
technikę oraz kształt ust do anatomii klienta. Znaczenie ma tutaj anatomiczny, naturalny kształt ust jak również bardzo
istotna jest historia wypełniania/powiększania ust u konkretnej klientki. Kurs w pełni przygotuje kursantki do
samodzielnego poruszania się w danym obszarze.
W pierwszym dniu szkolenia kursant pozna metody rosyjskie, nauczy się pracy igłą i kaniulą. Przewidziane są w tym dniu
zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne.
W drugim dniu szkolenia pozna metody tzw. sweet lips, tu głównie skupimy się na pracy igłą. Przewidziane są w tym dniu
zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne.
Podczas szkolenia omawiane są wszelkie zagrożenia, które mogą wystąpić podczas i po zabiegu, poruszana jest również
tematyka procedury postępowania w przypadku powikłań po zabiegowych.
Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Zajęcia teoretyczne - modelowanie
ust na płasko - metody rosyjskie.

03-02-2022

09:30

13:30

04:00

Zajęcia praktyczne - modelowanie
ust na płasko - metody rosyjskie.
Ćwiczenia praktyczne na
modelkach.

03-02-2022

13:30

19:30

06:00

Zajęcia teoretyczne - metody tzw.
sweet lips

04-02-2022

09:30

13:30

04:00

Zajęcia praktyczne - metody tzw.
sweet lips - ćwiczenia na modelkach

04-02-2022

13:30

19:00

05:30

Egzamin wewnętrzny

04-02-2022

19:00

19:30

00:30

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Modelowanie ust na płasko to kurs przygotowujący kursanta do wykonania samodzielnego wykonania zabiegu
modelowania ust metodą na płasko różnymi technikami.
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 zabiegu;
- definiuje techniki pracy z kaniulami przy wypełnianiu ust metodą na płasko różnymi metodami;
- definiuje metod i technik iniekcji kwasu hialuronowego;
-kwalifikuje usta pacjentów do zabiegu;
- opracowuje holistyczną pielęgnacje po zabiegową;
- 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 wypełniania ust metodą na płasko różnymi technikami ( rosyjskie, sweet lips)
- wypełnia usta metodami na płasko igłą oraz kaniulą;
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 kosmetycznych, 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
Brak wyników.

Tak

Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

4 500,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

4 500,00 zł

Koszt osobogodziny netto

225,00 zł

Koszt osobogodziny brutto

225,00 zł

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

Katarzyna Procko
Kosmetologia estetyczna
-kwas hialuronowy usieciowany w wypełnieniach i wolumetrii
-nici PDO, CoGI
-osocze bogatopłytkowe, fibryna autologiczna
-botoks, mezobotoks, nadpotliwość
-mezoterapia igłowa
Ukończenie studiów o kierunku Kosmetologia oraz ukończenie kilkudziesięciu szkoleń
specjalistycznych z zakresu medycyny estetycznej zakończonych otrzymaniem tytułu Instruktora
Kosmetologii Estetycznej. Prowadzenie własnego salonu kosmetologii estetycznej w woj.
opolskim od 3 lat.
Studia o kierunku Kosmetologii oraz kilkadziesiąt szkoleń specjalistycznych z zakresu medycyny
estetycznej.
Prowadzenie szkoleń z zakresu kosmetologii estetycznej od 2 lat. Kontynuacja własnego
doszkalania w celu dalszego podnoszenia kwalifikacji

Kontakt

Natalia Piotrowska-Grochoła
email: natalia@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
Osoba chcąca wziąć udział w tym szkoleniu, musi posiadać ugruntowaną wiedzę i praktykę z zakresu wypełniania kwasem
hialuronowym za pomocą igły bruzd nosowowargowych, marionetek, ust, wolumetri policzków. Weryfikacja odbędzie się
poprzez okazanie certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia właściwego kursu.
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

