SZKOLENIA FIRM KOSMETYCZNYCH 2017/2018
WSZUiE ROK III SEMESTR VI
PSK ROK I i II
Studenta III roku kierunku KOSMETOLOGIA w ramach przedmiotu „Nowości w
kosmetologii” obowiązuje:
 tryb stacjonarny (S)
– obecność na 4 szkoleniach w semestrze,
 tryb niestacjonarny (NS) – obecność na 2 szkoleniach w semestrze.
Studenci, którzy w semestrze V nie odbyli wskazanej liczby szkoleń mają obowiązek
uzupełnić brakującą ilość szkoleń w semestrze VI.

Lp

1.

2.

Data

23.II.2018
piątek

23.II.2018
piątek

godz. gr.

12ºº-15ºº
PSK
WSZUiE

16ºº-19ºº
PSK
WSZUiE

Firma

Program

Op. szkolenia

KOSTKA
ARKADY

Metoda Arkady
 - niechirurgiczny zabieg rozwiązujący problem
 wrastających paznokci,
- przy pomocy Kostki Arkady oraz masy
mgr Alicja
akrylowej jest możliwość nadania płytce
Matuszewska
paznokciowej właściwego kształtu
(certyfikat 50,-)
Obowiązują zapisy na szkolenie:
Justyna Olszewska tel. 697-728-519
Alicja Matuszewska tel. 602-523-833

KOSTKA
ARKADY

Metoda Arkady
 - niechirurgiczny zabieg rozwiązujący problem
 wrastających paznokci,
- przy pomocy Kostki Arkady oraz masy
mgr Alicja
akrylowej jest możliwość nadania płytce
Matuszewska
paznokciowej właściwego kształtu
(certyfikat 50,-)
Obowiązują zapisy na szkolenie:
Justyna Olszewska tel. 697-728-519
Alicja Matuszewska tel. 602-523-833

PLATINUM PEEL & CURE
PDT PHOTODYNAMIC LASER / LED
ekskluzywna linia PLATYNOWA łączy
działanie PDT FOTODYNAMICZNYCH
BLEND-PEELINGÓW CHEMICZNYCH,

3.

25.II.2018
niedziela

16³º-19ºº
PSK
WSZUiE
(NS)

Innowacyjne peelingi chemiczne:
- M-KWAS AZELAINOWY 40% pH 2,8
- M-KWAS FERULOWY 1 40% pH 2,2
- M-KWAS FERULOWY 2 50% pH 1,8
- M-KWAS LAKTOBIONOWY 50% pH 1,7
- M-KWAS KOJOWY I CYTRYNOWY 50%
- M-KWAS CYTRYNOWY 55% pH 0,3

mgr Alicja
Matuszewska

PDT MASTER® Magneto-LED-LASER
unikalne urządzenie z certyfikatem
medycznym CE łączące 3 technologie: światło
lasera R - niskoenergetyczny laser diodowy,
światło LED – 36 diod LED w 4 kolorach oraz
pulsujące pole magnetyczne.
(certyfikat dla chętnych 30,- )

4.

16.III.2018
piątek

9ºº-11ºº
PSK
WSZUiE
(S)

- Marka kosmetyków gabinetowych i SPA
z siłą natury i świata roślin wzbogacona
nowoczesna technologią pozwala odmłodzić
skórę i zwalczać problemy dermokosmetyczne
- Przedstawienie filozofii marki BIOMOTTO
- Prezentacja linii zabiegowej BIOMOTTO
opartej na indywidualnym systemie doboru i
łączenia koncentratów
- MAGNETO-LED-LASER urządzenie
dedykowane do zabiegów nieinwazyjnej
mgr Alicja
dermokosmetyki
Matuszewska
Pokaz indywidualnych zabiegów na dany
problem skóry
- skóry suchej i przesuszonej
- skóry skłonnej do trądziku
- skóry naczyniowej i wrażliwej
(certyfikat dla chętnych 30,- )

5.

6.

7.

18.III.2018
niedziela

23.III.2018
piątek

13.IV.2018
piątek

16³º-18³º
PSK
WSZUiE
(NS)

9ºº-11³º
PSK
WSZUiE

9ºº-12ºº
PSK
WSZUiE

- Marka kosmetyków gabinetowych i SPA
z siłą natury i świata roślin wzbogacona
nowoczesna technologią pozwala odmłodzić
skórę i zwalczać problemy dermokosmetyczne
- Przedstawienie filozofii marki BIOMOTTO
- Prezentacja linii zabiegowej BIOMOTTO
opartej na indywidualnym systemie doboru i
łączenia koncentratów
- MAGNETO-LED-LASER urządzenie
dedykowane do zabiegów nieinwazyjnej
dermokosmetyki
mgr Alicja
Pokaz indywidualnych zabiegów na dany
Matuszewska
problem skóry
- skóry suchej i przesuszonej
- skóry skłonnej do trądziku
- skóry naczyniowej i wrażliwej
(certyfikat dla chętnych 30,- )

- organiczne kosmetyki i naturalne surowce
kosmetyczne
- powrót do naturalnych surowców i
kosmetyków jako alternatywa dla produktów
kosmetycznych zawierających syntetyczne
barwniki, emulgatory, parabeny
- olejki i glinki kosmetyczne jako element
terapii kosmetologicznej
(certyfikat bezpłatny)

Kosmetologia efektywna i kreatywna;
odpowiedź i skuteczne rozwiązania dla
nowoczesnej kosmetologii w pielęgnacji skóry:
- EISZELLE
naprawcza moc zamrożonych komórek
macierzystych – zastosowanie w zabiegach
przy różnych potrzebach skóry
- Kosmetologia Hi-Tech z wykorzystaniem
mezoterapii bezigłowej w odmładzaniu
(certyfikat dla chętnych 30,- )

mgr Alicja
Matuszewska

8.

9

10

13.IV.2018
piątek

13.IV.2018
piątek

27.IV.2018
piątek

12³º-15³º
PSK
WSZUiE
(S)

16³º-19³º
PSK
WSZUiE
(NS)

9ºº -12³º
PSK
WSZUiE

ABACOSUN

HIFU PROLIFT
całkowity lifting 3D i wyszczuplanie. Metoda
zogniskowanej fali radiowej, która przyjmuje
kształt stożka, działając na skórę wywołuje
uraz termiczny pobudzając tworzenie i
remodeling kolagenu lub zniszczenia komórek mgr Alicja
tłuszczowych w zabiegach wyszczuplających. Matuszewska
QMEDIN
laser neodymowo yagowy typu Q-Switch czyli
skuteczne usuwanie tatuażu i makijażu
permanentnego, niwelowanie przebarwień oraz
nowoczesny peeling węglowy.
(certyfikat dla chętnych 30,-)

ABACOSUN

HIFU PROLIFT
całkowity lifting 3D i wyszczuplanie. Metoda
zogniskowanej fali radiowej, która przyjmuje
kształt stożka, działając na skórę wywołuje
uraz termiczny pobudzając tworzenie i
remodeling kolagenu lub zniszczenia komórek mgr Alicja
tłuszczowych w zabiegach wyszczuplających. Matuszewska
QMEDIN
laser neodymowo yagowy typu Q-Switch czyli
skuteczne usuwanie tatuażu i makijażu
permanentnego, niwelowanie przebarwień oraz
nowoczesny peeling węglowy.
(certyfikat dla chętnych 30,-)

PRIMA
DERMA

- przedstawienie filozofii PRIMA DERMA
- zabieg mezoterapii z zastosowaniem techniki
frakcyjnego Mikroigłowania
- NaturalLiftLashes – Lifting rzęs oraz
mgr Alicja
pielęgnacją oprawy oczu
Matuszewska
- Najnowsze trendy w stylizacji paznokci
- Quiz z wiedzy o produktach i firmie
losowanie nagród.
(certyfikat dla chętnych: mezoterapia
mikroigłowa 25,-, NaturalLiftLashes 25,-,
dla chętnych na 2 certyfikaty cena łączna 40,-)

