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Makijaż permanentny

Perfekcyjny Rysunek Brwi (szkolenie obligatoryjne)
⇢ Cena regularna: 950,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 190,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
MUST HAVE przy wykonywaniu zabiegów z makijażu permanentnego.
Na szkoleniu nauczysz się wykonywać pełną geometrię brwi przy użyciu trzech krzyży zbiegu,
gdzie wysokość i kąty „skrzydełek’ staną się piękne i równe, a linie pomocnicze rozwiążą
problemy z grubością brwi w ich różnych częściach.

Makijaż permanentny I stopień
⇢ Cena regularna: 4650,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 930,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 3 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonywania makijażu permanentnego brwi, oczu, ust
poszczególnymi metodami oraz nauczysz się dobierać kształt i kolor makijażu permanentnego
do klienta. Po kursie będziesz potrafił/potrafiła wykonywać makijaż permanentny: brwi
metodami podstawowymi, kreski na powiece górnej (wieniec rzęs) oraz ust metodą klasyczną.

Makijaż permanentny II stopień
⇢ Cena regularna: 3900,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 780,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie szkolenia Makijaż permanentny I stopień
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania makijażu permanentnego brwi nowoczesnymi metodami
oraz usuwania źle wykonanego makijażu permanentnego. Po kursie będziesz potrafił/potrafiła
wykonywać brwi metodą pudrową, ombre.

All about brows
⇢ Cena regularna: 6450,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 1290,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 4 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
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Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się od podstaw umiejętności wykonania makijażu permanentnego brwi
najbardziej popularnymi metodami pigmentacji. Po kursie będziesz potrafił/potrafiła wykonywać
makijaż permanentny brwi metodą podstawową, pudrową, ombre oraz ala insta brows.
Perfekcyjny Puder
⇢ Cena regularna: 3900,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 780,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie szkolenia Makijaż permanentny I oraz II stopień
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się jak znaleźć wiele odcieni pigmentu poprzez nowości w rozwiązaniach
technicznych przy wykonaniu pudrów. Nauczysz się samodzielnie wykonywać
mikropigmentację brwi metodą perfekcyjnego pudru.
Realistic Stroke
⇢ Cena regularna: 4300,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 860,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie szkolenia Makijaż permanentny I oraz II stopień
Cel kursu:
Na kursie uczestnik nauczy się tworzyć mapping włosa, włos realistyczny, pozna techniki pracy
z asymetrią, techniki łączonej włosa wraz z zastosowaniem pudru. Na kursie uczestnik pozna
różne techniki tworzenia włosa oraz pudru, które będzie mógł/mogła wykorzystać nie tylko
podczas metody REAL STROKE. Jest to szkolenie, które pomoże poszerzyć paletę narzędzi do
tworzenia makijażu permanentnego.
MasterClass Powder Techique
⇢ Cena regularna: 4500,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: brak możliwości dofinansowania
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie szkolenia Makijaż permanentny I oraz II stopień. Wymagane
przesłanie swoich dotychczasowych prac.
Cel kursu:
Kurs skierowany do osób, które chcą nauczyć się wykonywać makijaż permanentny brwi,
zaawansowaną metodą pudrową. Szkolenie umożliwia zostanie instruktorem z dziedziny
makijażu permanentnego brwi.
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Kreska zagęszczająca wieniec rzęs
⇢ Cena regularna: 1950,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 390,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonywania makijażu permanentnego oka, dobierać kształt i kolor
makijażu permanentnego do klienta. Po kursie będziesz potrafił/potrafiła wykonywać makijaż
permanentny kreski na powiece górnej (wieniec rzęs).
Kreska Eyeliner
⇢ Cena regularna: 3600,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 720,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie szkolenia Kreska zagęszczająca wieniec rzęs
Cel kursu:
Na szkoleniu nabędziesz umiejętność wykonywania makijażu permanentnego oka metodą
Eyeliner, dobierać kształt i kolor makijażu permanentnego do klienta. Po kursie będziesz
potrafił/potrafiła wykonywać makijaż permanentny kreski Eyeliner na powiece górnej.
Kreska Shadow Eyeliner
⇢ Cena regularna: 3600,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 720,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie szkolenia kreska Eyeliner
Cel kursu:
Na szkoleniu nabędziesz umiejętność wykonywania makijażu permanentnego oka metodą
Shadow Eyeliner, dobierać kształt i kolor makijażu permanentnego do klienta. Po kursie
będziesz potrafił/potrafiła wykonywać makijaż permanentny kreski Shadow Eyeliner na powiece
górnej.
Soft Lips Method
⇢ Cena regularna: 2300,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 460,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nabędziesz umiejętność samodzielnego wykonywania makijażu permanentnego
metodą klasyczną z procedurą bezbolesną dla klientki. Soft Lips Method jest to najnowsza
innowacyjna metoda pigmentacji ust, która zmniejsza ból, krwawienie klientki oraz ryzyko
wystąpienia opryszczki o 90%. Wprowadzenie nowych procedur zabiegowych zmniejsza ryzyko
nierównego osadzania się pigmentu oraz pozwala na optymalne przygotowanie ust po zabiegu.
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Usta Aquarelle
⇢ Cena regularna: 3900,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 780,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie szkolenia Soft Lips Method
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się samodzielnego wykonywania makijażu permanentnego ust
innowacyjną techniką pigmentacji – Aquarelle. Technika ta pozwala uzyskać efekt delikatnego,
bezkonturowego podkreślenia ust.

Usta 3D
⇢ Cena regularna: 3900,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 780,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie szkolenia Soft Lips Method
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się samodzielnego wykonywania makijażu permanentnego ust
innowacyjną techniką pigmentacji – usta 3D Technika ta pozwala podkreślić, a także delikatnie
skorygować niedoskonałości ust poprzez precyzyjne cieniowanie kilku lub jednego koloru.
Możemy w taki sposób uzyskać efekt powiększonych ust z oszałamiającym, trójwymiarowym
efektem
Magnum Lipis
⇢ Cena regularna: 2000,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 400,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie szkolenia Soft Lips Method
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się samodzielnego wykonywania makijażu permanentnego ust
innowacyjną techniką pigmentacji – Magnum Lips. Na kursie nauczysz się pracować z igłami
wielkogabarytowymi, które zdecydowanie przyśpieszają czas wykonania makijażu
permanentnego ust.
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Kolorymetia
⇢ Cena regularna: 3900,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 780,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie szkolenia Makijaż permanentny I oraz II stopień
Cel kursu:
Na szkoleniu porównasz wiodące na rynku marki pigmentów oraz nauczysz się przeprowadzać
samodzielnie analizy ich składowych kolorymetrycznych. Nauczysz się wykonania samodzielnej
korekty kolorymetrycznej jedno, dwu lub trzyfazowej. Nauczysz się dobierać pigment do typu
urody klienta oraz będziesz potrafił/potrafiła czytać, oraz korzystać z Colour Index. Szkolenie
nauczy Cię świadomie oraz bezpiecznie wybierać odpowiednie, dostępne na rynku pigmenty.
Uzyskasz również wiedzę z czynników wpływających na dobre osadzanie się pigmentów.
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Small Tattoo
⇢ Cena regularna: 4500,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 900,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 3 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu poznasz technikę ozdabiania ciała odpowiednią wypracowaną metodą w formie
małych tatuaży. Nauczysz się samodzielnego wykonania zabiegu z uwzględnieniem poczucia
estetyki, skupienia, precyzji oraz cierpliwości, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Zapoznasz się
z modnymi wzorami, które zachwycą Twoich klientów.
Small Tattoo – tatuaże kolorowe akwarelowe z elementami typografii
⇢ Cena regularna: 4500,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 900,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 3 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie szkolenia Small Tattoo
Cel kursu:
Na szkoleniu poznasz technikę ozdabiania ciała odpowiednią wypracowaną metodą w formie
małych tatuaży kolorowych/akwarelowych z elementami typografii.
Nauczysz się
samodzielnego wykonania małych tatuaży przy użyciu kolorowych pigmentów, a także
wykonania tatuaży w formie napisów.
Small Tattoo – Róża 3D
⇢ Cena regularna: 3900,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 780,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie szkolenia Small Tattoo oraz tatuaże kolorowe/akwarelowe
Cel kursu:
Na szkoleniu poznasz technikę ozdabiania ciała odpowiednią wypracowaną metodą w formie
małych tatuaży metodą róża 3D. Nauczysz się samodzielnego wykonania małych tatuaży przy
użyciu kolorowych pigmentów, poznasz odpowiednią technikę do wykonania precyzyjnego
wzoru tatuażu róża 3D
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WYPEŁNIACZE STRUKTURALNE
Wypełniacze strukturalne są pozyskiwane z materiału biologicznego, które w niemalże w 100%
stopniu dają gwarancję bezpieczeństwa klientowi jak i osobie wykonującej zabieg a efekt
utrzymuje się tyle samo co przy modelowaniu twarzy twardym kwasem.
Szkolenie z zaawansowanych technik pozyskania – gel plasmy / osocza bogatopłytkowego,
bogatobiałkowego, koncentratu osocza, fibryny komórkowej, fibryny strukturalnej oraz
autologicznych , strukturalnych wypełniaczy w 4 gęstościach.
WYPEŁNIACZ STRUKTURALNY wstęp
⇢ Cena regularna: 2900,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 580,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu wypełniaczy I i II stopień, kaniuli, mezoterapii
Wstęp do wypełniaczy strukturalnych + Wampirzy lifting, autologiczna fibryna
⇢ Cena regularna: 4400,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 880,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Wstęp do wypełniaczy strukturalnych + Kaniula
⇢ Cena regularna: 4400,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 880,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
OSOCZE
-odnowa i regeneracja tkanek wykorzystująca czynniki wzrostu uwalniane z płytek krwi.
-wykorzystanie autologicznego materiału dawcy( jednocześnie biorcy) w zabiegach
odmładzających, pobudza procesy naprawcze skóry, przyśpiesza regenerację, pobudza
angiogenezę i procesy przebudowy tkanek.
-uzyskanie osocza bogatopłytkowego PRP
-uzyskanie osocza bogatobiałkowego PPP
-uzyskanie koncentratu osocza CPRP
-różnice
-popełniane błędy i nieefektywne rezultaty
-parametry wirowania krwi oraz wartości siły odśrodkowej i jej czas działania na probówki
-metody zastosowania wy wirowanych składników
-analiza pacjenta oraz wybór zabiegu w zależności od potrzeb
-pozycjonowanie zabiegów autologicznych
-techniki iniekcji, głębokość podania w oparciu o budowę anatomiczną miejsca zabiegowego
-zabiegi łączone
-procedury – niezbędna ilość zabiegów
-sterylność i zasady bezpieczeństwa pracy
-przeciwwskazania i powikłania
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FIBRYNA
- regeneracja i odmłodzenie tkanek skóry poprzez wykorzystanie bogactwa czynników wzrostu,
uwalnianych z płytek krwi.
- innowacyjność w medycynie estetycznej
- alternatywa dla wszystkich , którzy cenią sobie naturalność
- przygotowanie fibryny komórkowej iPRF
- przygotowanie fibryny strukturalnej FPRF
- zasadnicze różnice działania pomiędzy PRP, i PRF , fPRF
- różnice
- popełniane błędy i nieefektywne rezultaty
- parametry wirowania krwi oraz wartości siły odśrodkowej i jej czas działania na probówki
- metody zastosowania wy wirowanych składników
- analiza pacjenta oraz wybór zabiegu w zależności od potrzeb
- pozycjonowanie zabiegów autologicznych
- techniki iniekcji, głębokość podania w oparciu o budowę anatomiczną miejsca zabiegowego
- zabiegi łączone
- procedury – niezbędna ilość zabiegów
- sterylność i zasady bezpieczeństwa pracy
- przeciwwskazania i powikłania
WYPEŁNIACZ STRUKTURALNY 2 dni 4 900 zł
⇢ Cena regularna: 4900,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 980,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu wypełniaczy I i II stopień, kaniuli, mezoterapii oraz osocza.
-wypełniacz tkankowy, którego proces uzyskania polega na ekstrakcji osocza z krwi pacjenta i
przetransformowaniu go w żelową formułę gotową do iniekcji w skórę.
-jest to innowacyjny wypełniacz w pełni naturalny, który daje natychmiastowy efekt wypełnienia
zmarszczek oraz wolumetrii.
-utrzymuje się od 6 miesięcy do roku.
-techniki pozyskania PPP
-przekształcenie osocza w autologiczny wypełniacz
-techniki pozyskania pożądanej konsystencji wypełniacza
(hard, medium, soft, soft ligh)
-łączenie zabiegów podczas jednej sesji zabiegowej
-zalety i bezpieczeństwo pozyskanego materiału
-parametry wirowania krwi oraz wartości siły odśrodkowej i jej czas działania na probówki
- metody zastosowania wy wirowanych składników
-analiza pacjenta oraz wybór zabiegu w zależności od potrzeb
-techniki iniekcji, głębokość podania w oparciu o budowę anatomiczną miejsca zabiegowego
(IGŁA , KANIULA)
-zabiegi łączone
-procedury – niezbędna ilość zabiegów
-sterylność i zasady bezpieczeństwa pracy
-przeciwwskazania i powikłania
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Trychologia jest to stosunkowo nowa dziedzina nauki, która zajmuje się fizjologią
i funkcjonowaniem włosów, skóry głowy oraz zrozumieniem związanymi z nimi problemów.
Coraz większym problemem jest wcześniejsze wypadanie włosów jak i obniżenie się jakości
włosów poprzez złą dietą, pielęgnację, stres oraz COVID. Na naszym szkoleniu nauczysz się
diagnozować podstawowe problemy z włosami, zapoznasz się z metodami ich leczenia oraz
technikami pielęgnacji. Poznasz również sposoby na zapobieganie problemom związanym
z wypadaniem włosów i będziesz w stanie znaleźć rozwiązania w zróżnicowanych sytuacjach
łysienia w oparciu o najnowsze technologie i procedury zabiegowe.
Absolwent kursu trychologii może prowadzić indywidualny gabinet lub wykonywać zabiegi
trychologiczne w salonie fryzjerskim.
TRYCHOLOGIA POZIOM I
Trychologia, trychobarbering oraz diagnozowanie skóry głowy kamerą z użyciem lampy
UV
⇢ Cena regularna: 3900,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 780,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 4 osoby
Plan kursu:
- Anatomia oraz fizjologia skóry głowy i włosa na głowie
- Informacje na temat składów preparatów do mycia oraz pielęgnacji głowy i włosów
- Informację na temat poprawnej pielęgnacji
- Problemy ze skórą głowy i włosami:
- Łupież suchy i tłusty
- ŁZS
- AZS
- Łuszczyca
- Łysienia: androgenowe, plackowate, telogenowe, hormonalne, inne.
TRYCHOLOGIA POZIOM II
Trychologia w aspekcie praktycznym
⇢ Cena regularna: 4350,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 870,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 4 osoby
Nauka zalecenia badań laboratoryjnych oraz kierowanie do danego lekarza specjalisty.
Układanie terapii na porost włosów poprzez używanie produktów trychologicznych jak peelingi
czy ampułki.
Układanie inwazyjnych kuracji trychologicznych jak naświetlania, zabieg TURBO HAIR,
mezoterapia igłowa głowy, zabiegi z osocza na głowę

23

Trychomezoterapia, zabieg turbo hair (połączenie mechanicznego pobudzania włosa
z mezoterapią). Omówienie składów popularnych ampułek na rynku, zabiegi
wspomagające naświetlania lampami medycznymi, laserowe przeciwdziałanie łysieniu
androgenicznemu, osocze bogatopłytkowe jako zabieg wzmacniający włosy.
Absolwenci po odbyciu kursu potrafią samodzielnie:
- przeprowadzać konsultacje trychologiczne i badania
- diagnozować schorzenia
- planować zabiegi, dietę, suplementację, pielęgnację domową
- wykonywać zabiegi
- analizować wyniki badań laboratoryjnych i Analizy Pierwiastkowej Włosów
- zaplanować inwazyjne terapie trychologiczne

TRYCHOLOGIA POZIOM III
Dietoterapia w Trychologii
⇢ Cena regularna: 1900,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 380,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 4 osoby

Kwalifikacje nabyte po kursie
Absolwenci po odbyciu kursu potrafią samodzielnie:
- przeprowadzać konsultacje dietetyczne
- planować dietę i suplementację dopasowaną do problemów klienta
- analizować wyniki badań na nietolerancje pokarmowe IgG zależne i układać na ich podstawie
model żywienia
Program kursu:
1.Znaczenie diety w problemach skórnych.
2. Wpływ mikroflory jelitowej na kondycję skóry.
3. Dietoterapia w trychologii - kiedy wdrażać? Od czego zacząć?
4. Makroskładniki.
5. Substancje antyżywieniowe.
6. Super foods.
7. Rotacja węglowodanowa - kiedy stosować i w jaki sposób.
8. Omówienie popularnych systemów dietetycznych.
9. Suplementacja trychologiczna - kiedy wdrażać?
10. Analiza wyników testów na nietolerancje pokarmowe IgG
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Anatomia – podstawy
⇢ Cena regularna: 2000,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 400,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Na kursie zapoznasz się z anatomią twarzy, przyjrzysz się z bliska naczyniom, nerwom,
mięśniom, powięziom. Nauczysz się ocenić realne zagrożenia wynikające z nieumiejętnego
wykonywania procedur zabiegów estetycznych w gabinetach kosmetycznych. Zapoznasz się
z anatomicznymi uwarunkowaniami powikłań i nauczysz się rozpoznawać i unikać
niebezpiecznych obszarów tzw. "danger zones". Nauczysz się prawidłowego analizowania
przyczyn powikłań i niepowodzeń w zabiegach z użyciem wypełniaczy, toksyny botulinowej
i innych. Nauczysz się właściwie dobrać odpowiedni zabieg indywidualnie do klienta w ocenie
jego budowy anatomicznej i problemu starzenia. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej.
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Mezoterapia kurs kompleksowy
⇢ Cena regularna: 2500,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 500,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Mezoterapia – działający miejscowo niechirurgiczny zabieg medyczny polegający
na dostarczeniu bezpośrednio do skóry właściwej substancji leczniczych, regenerujących
lub odżywczych. Najczęściej stosowany zabieg rewitalizacyjny – przeciwdziałający oznakom
starzenia w dermatologii, medycynie estetycznej oraz kosmetologii.

Cel kursu:
Na szkoleniu zapoznasz się z technikami mezoterapii igłowej twarzy, szyi, dekoltu, ciała oraz
mezoterapii mikroigłowej twarzy, szyi, dekoltu penem oraz ciała rollerem. Nauczysz się
wykonywać wyżej wymienione zabiegi. Zapoznasz się również z procedurami zabiegowymi.
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Kompendium Kosmetyki Estetycznej
⇢ Cena regularna: 9300,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 1860,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 4 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Mezoterapia
Cel kursu:
Celem kursu jest praktyczna nauka wykonywania zabiegów: wypełniacze, wolumetria, nici
PDO, wampirzy lifting, autologiczna fibryna

Wypełniacze Poziom I
⇢ Cena regularna: 3500,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 700,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Mezoterapia
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania zabiegu wypełniania, powiększania i modelowania: bruzd
nosowo-wargowych, ust kontur, wypełnienie czerwieni wargowej, łuki kupidyna, odbudowa
rynienki), liniowe marionetki

Wypełniacze Poziom II
⇢ Cena regularna: 3000,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 600,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Wypełniacze poziom I
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania zabiegu modelowania konturu twarzy. Zapoznasz się
z technikami modelowania policzków. Nauczysz się korygować lub przywracać właściwy
kształt twarzy poprzez wypełnienie zapadniętej objętości policzków. Nauczysz się uwydatniać
kształt twarzy i korygować jej profil uzyskując jednolity i naturalny rezultat.
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Nici PDO
⇢ Cena regularna: 2500,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 500,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Wypełniacze poziom I
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania zabiegu implantacji Nici PDO prostych. Nauczysz się
odpowiedniej techniki wprowadzania nici PDO, aby uzyskać efekt jędrnej, elastycznej i lepiej
nawilżonej skóry. Zapoznasz się z naturalnymi liniami napięcia skóry, uzyskania efektu
zbliżonego do liftingu chirurgicznego.

Wampirzy lifting _ autologiczna fibryna
⇢ Cena regularna: 2650,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 530,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Mezoterapia
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania zabiegu z użyciem osocza bogatopłytkowego oraz
autologicznej fibryny w celu naturalnego odmłodzenia i regeneracji skóry. Zapoznasz się
z procedurami wykonania jednego z najbezpieczniejszych zabiegów medycyny estetycznej.
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Akademia Modelowania ust
Modelowanie ust - kurs podstawowy
⇢ Cena regularna: 4350, 00 zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 870,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie szkolenia wypełniacze poziom I
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się umiejętności wykonywania zabiegu modelowania ust podstawowymi
technikami. Kurs przygotowuje do samodzielnego wykonania zabiegu modelowania ust, aby
osiągnąć zamierzony efekt przy ustach wąskich jak i szerokich. Kurs przygotuje do wykonania
powiększania ust metodami: zatrzaskową, usta całościowo, konturowanie, szczyty kupidyna,
rynienki, zmarszczki palacza, kąciki.

Modelowanie ust na płasko
⇢ Cena regularna: 4350,00 zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 870,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie szkolenia modelowanie ust – kurs podstawowy lub wypełniacze
poziom I
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania zabiegu modelowania ust na płasko. Kurs przegotowuje
do samodzielnego wykonania zabiegu z wykorzystaniem kaniuli z modelowaniem
wewnętrznych okolic warg na kształt serca. Na szkoleniu poznasz anatomię okolicy ust.
Nauczysz się wykonywać modelowania ust metodami wachlarzową, sweet lips, refreshing oraz
metodami łączonymi.
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Botoks oraz Mezobotoks
⇢ Cena regularna: 4000,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 800,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Mezoterapia
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się zabiegu z użyciem botoksu oraz mezobotoksu. Zapoznasz się
z wykonywaniem iniekcji w obszarach twarzy takich jak – zmarszczki gładziny, zmarszczki
czoła, kurze łapki, efekt Mefisto. Poznasz również zasady przechowywania oraz rozcieńczania
preparatów.
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FACE MASTERCLASS

Kaniule – silna rewitalizacja, lifting oraz wypełnianie
⇢ Cena regularna: 3000,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 600,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Wypełniacze poziom I oraz II
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania zabiegu liftingu całej twarzy, wypełniania bruzd nosowowargowych, zmarszczek marionetek oraz gładzin. Po szkoleniu będziesz potrafił/ła samodzielnie
wykonać zabiegi przy użyciu kaniuli.

Dolina Łez
⇢ Cena regularna: 2900,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 580,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Kaniule
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania zabiegu wypełnienia doliny łez kwasem hialuronowym
usieciowanym. Poznasz technikę iniekcji kwasu w okolicę doliny łez w celu jej wypełnienia
i zniwelowania zmarszczek.
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Modelowanie żuchwy oraz brody
⇢ Cena regularna: 4500,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 900,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Kaniule
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania zabiegu modelowania żuchwy oraz brody. Zapoznasz się
z przywracaniem odpowiedniej proporcji okolicy żuchwy oraz brody przy użyciu kwasu
hialuronowego mocno usieciowanego. Nauczysz się przywracać utraconą na skutek grawitacji
symetrię owalu twarzy za pomocą igły oraz kaniuli.

Fresh Lifting
⇢ Cena regularna: 4000,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 800,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Kaniule
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania zabiegu Fresh Liftingu jako zabiegu nawilżającego,
poprawiającego jędrność skóry. Nauczysz się za jego pomocą korygować cienie i podkrążone
oczy oraz redukować zmarszczki.
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EXPERT THREAD
Nici PDO poziom II
⇢ Cena regularna: 2500,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 500,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Nici PDO I
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania zabiegu implantacji Nici PDO dla zaawansowanych.
Nauczysz się odpowiedniej techniki wprowadzania nici PDO, aby uzyskać efekt jędrnej,
elastycznej i lepiej nawilżonej skóry. Zapoznasz się z Nićmi PDO multi, screw i tornado oraz
nauczysz się samodzielnie ich używać w obrębie twarzy, szyi i dekoltu.

Nici PDO poziom III
⇢ Cena regularna: 2500,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 500,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Nici PDO II
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania zabiegu implantacji nici PDO na ciało. Nauczysz się
odpowiedniej techniki wprowadzania nici PDO w obrębie ciała. Nauczysz się wykonywać
implantacje nici na: biust, uda i pośladki, a także nauczysz się używać nici PDO w walce z
rozstępami oraz „Pelikanami”. Nauczysz się wzmacniać skórę oraz ścięgna za pomocą nici PDO.

FOXY EYES oraz COGI mega lift
⇢ Cena regularna: 3800,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 760,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Nici PDO II, Kaniule
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się zabiegu stosowania nici haczykowych PDO, Cogi PDO PLLA, oraz
wykonywać zabiegi łączone (cogi+nici rewitalizujące w celu osiągnięcia efektu Foxy Eyes. Po
szkoleniu będziesz potrafił dobrać odpowiednią technikę oraz odpowiednie nici PDO do
uzyskania zamierzonego efektu.
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Stymulatory tkankowe
⇢ Cena regularna: 3500,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 700,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Mezoterapia
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania zabiegu przy użyciu stymulatorów tkankowych w celu
odbudowy struktury skóry, dzięki stymulacji komórek skóry, kolagenu i elastyny. Aplikacja
stymulatorów daje bardzo naturalne efekty poprawy jędrności, gęstości oraz jakości skóry.

Stymulatory tkankowe II poziom
⇢ Cena regularna: 3500,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 700,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu stymulatory tkankowe, Kaniule
Cel kursu:
Szkolenie Stymulatory tkankowe poziom II przygotowuje do samodzielnego wykonania zabiegu
nowymi preparatami o wzbogaconym składzie oraz nowymi metodami iniekcji- podanie
preparatu kaniulą.
Lipoliza
⇢
⇢
⇢
⇢
⇢

Cena regularna: 3500,00zł
Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 700,00zł
Czas trwania szkolenia: 2 dni
Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Wymagane: Ukończenie kursu Mezoterapia

Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się samodzielnego wykonania zabiegu lipolizy iniekcyjnej. Zapoznasz się
z najnowszymi trendami w nieinwazyjnym modelowaniu sylwetki. Nauczysz się wprowadzać za
pomocą iniekcji, substancji powodującej likwidacje komórek tłuszczowych.
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Synergia dla zaawansowanych
⇢ Cena regularna: 1950,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 390,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Wymagane: Ukończenie kursu Nici PDO I

Cel kursu:
Na szkoleniu zostanie przypomniana budowa anatomiczna głowy z uwzględnieniem
niebezpiecznych obszarów. Po szkoleniu uzyskasz wiedzę jak nie dopuścić do niepowodzeń
w zabiegach estetycznych oraz co robić jeżeli do nich dojdzie. Na szkoleniu nauczysz się
ingerować w niebezpieczne obszary twarzy.

Hialuronidaza
⇢ Cena regularna: 3500zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 700,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się samodzielnego wykonania zabiegu hialuronidazy.
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Kwasy Medyczne
⇢ Cena regularna: 2700,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 540,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania zabiegów eksfoliacyjnych twarzy, szyi i dekoltu.
Nabędziesz wiedzę o kwasach medycznych, kwasach z grup AHA, BHA, PHA. Nabędziesz
wiedzę oraz umiejętności doboru oraz wykonania zabiegu odpowiednio dobranym kwasem do
problemu skórnego.
Zakres kursu:
• Klasyfikacja kwasów: kwasy całoroczne, kwasy medyczne.,
• Kwasy z grup AHA, BHA, PHA,
• Wykonywanie zabiegów z użyciem kwasów TCA, retinol,
• Mieszanki kwasów – zajęcia teoretyczne i praktyczne,
• Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z użyciem kwasów.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie własnych modelek do zabiegów
z użyciem kwasów
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Podologia I-go stopnia
⇢ Cena regularna: 4650,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 930,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 3 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Tematyka zajęć:
➢
Procedury i instrukcje BHP w gabinecie podologicznym
➢
Sterylizacja i dezynfekcja narzędzi
➢
Wywiad podologiczny algorytm przyjęcia klienta do gabinetu podologicznego
➢
Anamneza-praca z kartą klienta
➢
Podstawy funkcjonowania gabinetu
➢
Umeblowanie gabinetu podologicznego
➢
Dobór narzędzi do pracy
➢
Podstawowy zabieg podologiczny (warsztaty pracy z skalpelem)
➢
Preparaty stosowane w gabinecie podologicznym
➢
Terapia podologiczna z wykorzystaniem skalpela, dłuta, frezarki podologicznej
➢
Hiperkeratozy - przyczyny biomechaniczne
➢
Postępowanie podologicze w zakresie pękających pięt
➢
Postepowanie podologiczne w zakresie odcisków
➢
Różnicowanie odcisków i innych podologicznych zmian na stopach
➢
Odciążenia w gabinecie podologicznym
➢
Postępowanie podologiczne w zakresie brodawek wirusowych
➢
Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek

Podologia II-go stopnia
⇢ Cena regularna: 4650,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 930,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 4 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu Podologia 1 stopień
Tematyka zajęć:
➢
Wrodzone i nabyte zaburzenia w obrębie paznokcia
➢
Infekcje bakteryjne oraz grzybicze paznokci
Zaburzenia płytek paznokciowych w przebiegu najczęstszych chorób skóry/chorób
ogólnoustrojowych
➢
Diagnostyka laboratoryjna infekcji bakteryjnych I grzybiczych
➢
Terapia i pobieranie materiału do badań mykologicznych i bakteriologicznych
➢
Oczyszczanie i opracowanie paznokci zmienionych chorobowo
➢
Podologiczna technika podcinania elementu wrastającego paznokcia
➢
Wykonanie I aplikacja klamry indywidualnej na modelach
➢
Ortonyksja praktyczna - klamra Ross - Fraser’a
➢
➢
➢

Ortonyksja praktyczna – klamra Tytanowa
Podologia geriatryczna
Klient w grupie ryzyka w gabinecie podologicznym

➢

Trudne przypadki w gabinecie podologicznym
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Autorskie masaże Łucji Legun:
Aromaterapia
⇢ Cena regularna: 3000,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 600,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 4 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się terapii zapachami roślinnymi (olejkami eterycznymi. Zdobędziesz
wiedzę praktyczną zastosowania zapachów roślinnych w celu poprawy kondycji fizycznej
i psychicznej. Nauczysz się również konchować oraz świecować uszy.

Masaż Shiatsu
⇢ Cena regularna: 3000,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 600,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 3 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 4 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się samodzielnego wykonania masażu Shiatsu o działaniu relaksującym
i ogólnie wzmacniającym. Nauczysz się usuwać napięcia w ciele. Będziesz potrafił/potrafiła
lokalizować 12 meridianów narządowych oraz punktów biologicznie aktywnych,

Termopunktura za pomocą moksy i masaż miodem
⇢ Cena regularna: 3000,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 600,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 4 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nabędziesz odpowiednie umiejętności samodzielnego wykonania termopunktury za
pomocą moksy oraz masażu miodem jako działanie na lepsze radzenie sobie ze stresem.
Nauczysz się lokalizować punkty biologicznie aktywne. Zdobędziesz wiedzę z techniki zakresu
termopunktury całego ciała.
Masaż limfatyczny
⇢ Cena regularna: 2500,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 500,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 4 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nabędziesz odpowiednie umiejętności samodzielnego wykonania masażu
limfatycznego. Na kursie poznasz układ oraz zadania układu limfatycznego oraz nerwowego,
a także poznasz ich związek ze sobą. Poznasz sposób w jaki mózg przekazuje informacje
o emocjach do układu limfatycznego.
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Masaż Kobido
⇢ Cena regularna: 3500,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 700,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 3 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 4 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania masażu KOBIDO. Zapoznasz się z nowoczesnymi
technikami zniwelowania napięcia mięśniowego, które powoduje zmarszczki mimiczne
za pomocą masażu. Nabędziesz umiejętności zmniejszenia efektów starzenia się skóry oraz
odzyskania młodej twarzy poprzez prace na głębokich strukturach mięśni. Nauczysz się
stymulować metabolizm komórkowy, co przyczyni się do szybszej regeneracji skóry.
Taping oraz bańka chińska
⇢ Cena regularna: 2500,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 500,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 4 osoby

Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania tapingu oraz masażu bańką chińską.
Taping kosmetyczny, czyli znane nam plastry z rehabilitacji wykorzystywane są w kosmetyce
do modelowania twarzy. Holistyczne podejście do odmłodzenia twarzy, szyi jak i dekoltu.
Dzięki odpowiedniej technice nałożeniu taśm możemy uzyskać:
- redukcję zmarszczek mimicznych oraz bruzd
- zniwelowanie drugiego podbródka
- wyrównanie asymetrii twarzy
- likwidacja obrzęków twarzy
- likwidacja worków pod oczami
- terapia wspomagająca w walce z rozstępami
- terapia wspomagająca w walce z cellulitem
- drenaż jako pomoc po zabiegach chirurgicznych (np liposukcja, blefaroplastyka)
Bańka chińska inaczej masaż "facial cupping". Jest to próżniowy masaż wykonywany
specjalnymi do tego bańkami, który oddziałuje głównie na układ limfatyczny. Jest to jedna
z najlepszych metod likwidująca obrzęki, zastoje limfatyczne. Poprawia również cyrkulacje
krwi, dzięki czemu pobudza kolagen oraz rozluźnia mięśnie. W porównaniu do masażu bańkami
chińskimi ciała, nie pozostawia siniaków. Bańki wykonane są z bezpiecznego, hipoalergicznego
materiału.
Zalety masażu "facial cupping" :
- drenaż limfatyczny
- detoks
- odżywienie tkanek
- uśmierzenie bólu
- zmniejszenie obrzęków i opuchlizny
- pobudzenie krążenia
- poprawa elastyczności
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Nitkowanie
⇢
⇢
⇢
⇢

Cena regularna: 900,00zł
Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 180,00zł
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby

Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania nitkowania brwi oraz ciała. Kurs nitkowania jako etap
przygotowania skóry klientki do zabiegu makijażu permanentnego i nie tylko. Jest to
niesamowicie szybka, skuteczna i powodujące minimalne podrażnienia metoda usuwania
owłosienia z twarzy i całego ciała. Atutem depilacji ciała metodą nitkowania jest pozbywanie się
nawet najmniejszych meszków oraz mini włosków.

Geometria i Stylizacja brwi
⇢ Cena regularna: 1000,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 200,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania perfekcyjnego rysunku brwi wraz z doborem kształtu. Na
szkoleniu nauczysz się prawidłowej techniki nakładania henny pudrowej. Nauczysz się depilacji
brwi woskiem, pęsetą oraz prawidłowego przycinania brwi.
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Laminacja rzęs
⇢ Cena regularna: 900,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 180,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania laminacji rzęs. Zapoznasz się z stylizacją rzęs za pomocą
preparatów i technik, które optycznie powiększają rzęsy, co poprawia wygląd i oprawę oka bez
konieczności przedłużania i zagęszczania rzęs.

Laminacja brwi
⇢ Cena regularna: 1000,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 200,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania laminacji brwi. Zapoznasz się z preparatami oraz
technikami, które pomogą optycznie powiększyć i uporządkować brwi, co poprawi wygląd
i oprawę oka
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Kurs stylizacji rzęs metodą 1:1
⇢ Cena regularna: 1750,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 350,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania stylizacji w wyniku przedłużania rzęs metodą 1:1, która
poprawia wygląd i oprawę oka.

Kurs stylizacji rzęs metodą 2:1
⇢ Cena regularna: 2000,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 400,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu stylizacji rzęs metodą 1:1
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania stylizacji w wyniku zagęszczania i przedłużania rzęs
metodą 2:1, która poprawia wygląd i oprawę oka.

Kurs stylizacji rzęs metodą 5d -9d
⇢ Cena regularna: 2000,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 400,00zł
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu stylizacji rzęs metodą 2:1
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania stylizacji w wyniku zagęszczania i przedłużania rzęs
metodami od 5d do 9d, która poprawia wygląd i oprawę oka.
Kurs stylizacji rzęs efekt eyelinera
⇢ Cena regularna: 2000,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 400,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu stylizacji rzęs metodą 5d -9d
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania stylizacji w wyniku zagęszczania i przedłużania rzęs
metodą efektu eyeliner, która poprawia wygląd i oprawę oka. Jest to top stylizacja na rynku,
świetna metoda dla osób z opadającą powieką, dla oczu małych o nieatrakcyjnym kształcie.
Zapoznasz się z metodami eyeliner, strzałki, Kim K, na kilka sposobów. Będziesz
pracował/pracowała na skrętach M, L, L+, LU
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Wizaż - Wybierz swój pakiet 2 dniowego szkolenia:
Podstawy Makijażu
⇢ Cena regularna: 1400,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 280,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się samodzielnego wykonania podstawowego makijażu. Zapoznasz się
z narzędziami oraz higieną pracy. Poznasz podstawowe techniki makijażu oraz nauczysz się
odpowiednio dobierać kosmetyki. Zapoznasz się również z analizą kolorów oraz typów urody.
oraz jedno z poniższych szkoleń:

Makijaż wieczorowy
⇢ Cena regularna: 1400,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 280,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu podstaw makijażu
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania makijażu wieczorowego. Zapoznasz się z technikami
aplikacji kosmetyków na mokro i na sucho. Wykonasz makijaż kontrastowy na modelce.
Nauczysz się wykonywać perfekcyjną kreskę oraz doklejać rzęsy.

Makijaż ślubny
⇢ Cena regularna: 1400,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 280,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu podstaw makijażu
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonania makijażu ślubnego. Zapoznasz się z technikami aplikacji
oraz odpowiedniego utrwalania kosmetyków.
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Makijaż fotograficzny
⇢ Cena regularna: 1400,00zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 280,00zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
⇢ Wymagane: Ukończenie kursu podstaw makijażu
Cel kursu:
Na szkoleniu nabędziesz odpowiednie umiejętności samodzielnego wykonania makijażu
fotograficznego. Zapoznasz się z technikami aplikacji oraz odpowiedniego utrwalania
kosmetyków. Nauczysz się z konturowaniem twarzy techniką pracy światłocienia. Nabędziesz
umiejętność wykonania makijażu „fashion glow - efekt mokrej skóry”
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Nowoczesne aspekty kosmetyki białej – topowe zabiegi
⇢ Cena regularna: 2 900,00 zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 580,00 zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Zapraszamy na szkolenie, na którym poznasz najnowocześniejsze zabiegi kosmetyczne
topowych marek. Dowiesz się jak skutecznie niwelować defekty skórne ( m.in. rumień,
zmarszczek, rozszerzone naczynia krwionośne), przy pomocy preparatów kosmetycznych.
Rozszerz ofertę w Twoim gabinecie
i wyjdź naprzeciw aktualnym trendom. Przełam rutynę w swoim gabinecie. Bądź na bieżąco
z dynamicznie rozwijającymi się nowościami w kosmetyce białej.

Stymulatory dla zaawansowanych
⇢ Cena regularna: 3 500,00 zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 700,00 zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dni
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Na szkoleniu nauczysz się wykonywać zabiegi z wykorzystaniem stymulatorów tkankowych.
Szkolenie to skierowane jest dla osób zaawansowanych. Na szkoleniu poznasz nowoczesną
technikę podania stymulatorów za pomocą techniki TENSE, która została opracowana w celu
zwiększenia skuteczności produktów w zakresie właściwości liftingujących i regenerujących.

Usta wyrzeźbione MASTERCLASS
⇢ Cena regularna: 3 900 zł – brak możliwości dofinansowania
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Kurs dla osób zaawansowanych, Na szkoleniu poznasz najbardziej wymagającą technikę
powiększania ust w sposób bardzo mocnego wyrzeźbienia, podkreślenia konturów kształtu warg
oraz maksymalnego ich wyciągnięcia.
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Aromaterapia, masaż z elementami drenażu limfatycznego, konchowanie uszu oraz wstęp
do moksoterapii
⇢ Cena regularna: 1 900,00 zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 380,00 zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 2 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 4 osoby
Cel kursu:
Zapraszamy na ekskluzywne szkolenie z aromaterapii i technik relaksacyjnych. Na szkoleniu
poznasz tajniki aromaterapii, nauczysz się masażu z elementami drenażu limfatycznego oraz
poznasz procedurę konchowania uszu. Dodatkowo poznasz procedurę wykonania zabiegu
masażu z kamieniem gua sha oraz wstęp do moksoterapii.

Pasta cukrowa
⇢ Cena regularna: 700,00 zł
⇢ Cena szkolenia z maksymalnym dofinansowaniem: 140,00 zł
⇢ Czas trwania szkolenia: 1 dzień
⇢ Maksymalna ilość osób w grupie: 3 osoby
Cel kursu:
Zapraszamy na profesjonalne szkolenie, na którym poznasz metody depilacji pastą cukrową. Na
kursie nauczysz się depilować skórę w naturalny sposób, bez podrażnień i alergii. Jest to
doskonała alternatywa dla zabiegów laserowych na okres letni.
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Instytut Kosmetologii Stosowanej
TREMENTI
Ul. Wincentego Wajdy 10/20
40-175 Katowice

www.iks-trementi.pl
iks@trementi.pl
woj. Śląskie
tel.+ 48 500 553 796
tel. +48 510 842 903
tel. +48 512 826 571
woj. Świętokrzyskie
tel. +48 511 776 607
tel. +48 798 072 573
woj. Dolnośląskie
tel. +48 517 982 504
Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
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