SZKOLENIA FIRM KOSMETYCZNYCH 2019/2020
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.

Lp

1.

2.

3.

Data

21.II.2020
piątek

13.III.2020
piątek

13.III.2020
piątek

godz. gr.

10ºº-16ºº
PSK
WSZUiE

12ºº-14ºº
PSK
WSZUiE
(S)

16ºº -18ºº
PSK
WSZUiE
(NS)

Firma

KOSTKA
ARKADY

Program
- Metoda Arkady - niechirurgiczny zabieg
rozwiązujący problem wrastających
paznokci,
- pokaz UniBrace system - praca z
nowatorskim narzędziem podologicznym
wspomagającą walkę z wrastającymi i
wkręcającymi się paznokciami.
(certyfikat 100,-)
Obowiązują zapisy na szkolenie:
Justyna Olszewska tel. 697-728-519

Op. szkolenia

mgr Justyna
Olszewska
mgr Alicja
Matuszewska

- Aparat TERMO-LED
24-programowe nieinwazyjne urządzenie:
termormodelowanie i restrukturyzacja
włókien kolagenowych skóry z jednoczesną
dermokuracją problemu skórnego.
- Zabieg SEBUMELAN – dla skór
mieszanych, trądzikowych, z problemem
nadmiernego łojotoku, blizn i przebarwień.
(certyfikat dla chętnych 30,- )

mgr Alicja
Matuszewska

- Aparat TERMO-LED
24-programowe nieinwazyjne urządzenie:
termormodelowanie i restrukturyzacja
włókien kolagenowych skóry z jednoczesną
dermokuracją problemu skórnego.
- Zabieg SEBUMELAN – dla skór
mieszanych, trądzikowych, z problemem
nadmiernego łojotoku, blizn i przebarwień.
(certyfikat dla chętnych 30,- )

mgr Alicja
Matuszewska

4.

5.

6.

3.IV.2020
piątek

3.IV.2020
piątek

24.IV.2020
piątek

Zastosowanie produktów Allpresan
w profesjonalnej pielęgnacji stóp
w terapiach podologicznych
– studium przypadku
(certyfikat dla chętnych 30,-)

9ºº -11ºº
PSK
WSZUiE

Pokaz makijażu i produktów włoskiej
marki KARAJA i VELVET SMOKEY
Pokaz makijażu z fokusem na rzęsy:
- konturowanie kształtu oka.
- praca na „mokro”, aplikacja płynnych
mgr Alicja
produktów, brokatów i pigmentów.
Matuszewska
- dobór odpowiedniej długości rzęs oraz ich
aplikacja (rzęsy kępki oraz rzęsy na pasku).
- prawidłowa aplikacja podkładu,
rozświetlanie skóry, elementy konturowania.
(certyfikat dla chętnych 20,- , dodatkowo
bon rabatowy i katalog produktów)

1115 -1415
PSK
WSZUiE

9ºº -11ºº
PSK
WSZUiE

MEDAVITA
POLSKA

7.

24.IV.2020
piątek

1115 -1400
PSK
WSZUiE

mgr Alicja
Matuszewska

Trychologia jako dziedzina z pogranicza
medycyny i kosmetologii, zajmująca się
diagnozą, wsparciem leczenia i prewencją
chorób skóry głowy i włosów.
Podstawowych narzędzi pracy trychologa:
– diagnozowanie problemów skórnych,
opracowywanie programu postępowania
(badania diagnostyczne, konsultacje
specjalistyczne), zabiegi trychologicznych –
poprawa komfortu, prewencja
- relacja trycholog – dermatolog – fryzjer
- trychologia w Polsce – ścieżka edukacji,
usankcjonowanie zawodu trychologa, PST
- Pokaz Badania skóry głowy trychokamerą
- Prezentacja aplikacji peelingu.
(certyfikat dla chętnych 20,-)
Pokaz podologiczny i prezentacja
Kosmetyków Camillen60:
- sukces terapii podologicznej
przy współpracy pacjent-podolog
- wywiad podologiczny jako niezbędnik
w pracy zawodowej - korzyści z wnikliwej
analizy problemów stóp pacjenta oraz
konieczność prowadzenia dokumentacji
zabiegowej
- panel dyskusyjno-warsztatowy: wywiad,
diagnostyka, leczenie - na podstawie
przypadków w gabinecie podologicznym.
(certyfikat dla chętnych 25,-)

mgr Alicja
Matuszewska

mgr Alicja
Matuszewska

8.

9.

10

8.V.2020
piątek

8.V.2020
piątek

8.V.2020
piątek

Kosmetologia efektywna i kreatywna;
odpowiedź i skuteczne rozwiązania dla
nowoczesnej kosmetologii w pielęgnacji skóry:
- EISZELLE
mgr Alicja
naprawcza moc zamrożonych komórek
Matuszewska
macierzystych – zastosowanie w zabiegach
przy różnych potrzebach skóry
- Kosmetologia Hi-Tech z wykorzystaniem
mezoterapii bezigłowej w odmładzaniu
- MAVEX-pedicure bez frezarki w 15 minut.
(certyfikat dla chętnych 30,- )

9ºº-11ºº
PSK
WSZUiE

1130-1400
PSK
WSZUiE
(S)

15ºº -17³º
PSK
WSZUiE
(NS)

ABACOSUN

HYDRO CLIN
Terapia wodorowa – zastosowanie aparatu do
peelingu - hydrodermabrazji i nawilżania wodą
wodorową.
HIFU PROLIFT
Całkowity lifting 3D i wyszczuplanie. Metoda
zogniskowanej fali radiowej, która przyjmuje
mgr Alicja
kształt stożka, działając na skórę wywołuje
Matuszewska
uraz termiczny pobudzając tworzenie i
remodeling kolagenu lub zniszczenia komórek
tłuszczowych w zabiegach wyszczuplających.
KOSMETYCZKA MOBILNA
Nowatorska propozycja mobilnego warsztatu
pracy dla kosmetologa i kosmetyczki.
(certyfikat dla chętnych 30,-)

ABACOSUN

HYDRO CLIN
Terapia wodorowa – zastosowanie aparatu do
peelingu - hydrodermabrazji i nawilżania wodą
wodorową.
HIFU PROLIFT
Całkowity lifting 3D i wyszczuplanie. Metoda
zogniskowanej fali radiowej, która przyjmuje
mgr Alicja
kształt stożka, działając na skórę wywołuje
Matuszewska
uraz termiczny pobudzając tworzenie i
remodeling kolagenu lub zniszczenia komórek
tłuszczowych w zabiegach wyszczuplających.
KOSMETYCZKA MOBILNA
Nowatorska propozycja mobilnego warsztatu
pracy dla kosmetologa i kosmetyczki.
(certyfikat dla chętnych 30,-)

