Oferta handlowa

Szkolenia z medycyny estetycznej i nie tylko

KARBOKSYTERAPIA
(śródtkankowe podawanie dwutlenku węgla)
Program:
a. Część teoretyczna:
▪ przygotowanie stanowiska pracy, zasady BHP,
▪ wskazania, omówienie karty zabiegowej
▪ specyfika zabiegu, prawidłowy dobór parametrów oraz igieł,
▪ omówienie metodyki zabiegu,
▪ przeciwskazania
▪ zalecenia po zabiegowe.
b. Część praktyczna:
▪ Przeprowadzenie wywiadu z klientką
▪ zapoznanie się z urządzeniem do karboksyterapii,
▪ samodzielna kwalifikacja klientki do zabiegu,
▪ wykonanie zabiegu karboksyterapii na modelkach na wszystkich
partiach kwalifikujących się do zabiegu. (ciało, twarz, głowa)
▪ zakończenie zabiegu
c. 8-godzinne szkolenie: praca na modelce
W ofercie szkolenie wraz z urządzeniem
karbo-pen 4 500,00 zł.
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MEZOTERAPIA
Profesjonalne szkolenie dla kosmetyczek, kosmetologów i lekarzy. Lipoliza, kwas hialuronowy
nieusieciowany,
•

•
•

Mezoterapia – Odmładzanie i rewitalizacja skóry twarzy, szyi i dekoltu, oraz działanie w
obrębie brzucha, ud i skóry głowy. Polega na wstrzykiwaniu substancji aktywnych w
preparatach omijając barierę naskórkową, przez którą nie przechodzi większość kosmetyków.
Rezultaty są widoczne u osób o wiotkiej, delikatnej, odwodnionej oraz dojrzałej skórze, która
traci jędrność.
Lipoliza – Nowoczesna, bezoperacyjna metoda usuwania tkanki tłuszczowej. Korekta
podbródka, modelowanie pośladków, bioder, ud, okolic talii.
Kwas hialuronowy (nieusieciowany) – Poprawienie elastyczności i nawilżenia skóry,
odświeżenie wyglądu skóry.

Szkolenie obejmuje:
•
•
•
•

Omówienie zabiegów iniekcyjnych: igła, strzykawka, derma-pen, roller,
Omówienie preparatów do wykonywania zabiegów
Omówienie przepisów BHP, przygotowanie stanowiska
Omówienie ewentualnych powikłań
a. Część teoretyczna:
▪ przygotowanie stanowiska pracy, zasady BHP,
▪ wskazania, omówienie karty zabiegowej
▪ specyfika zabiegu, prawidłowy dobór parametrów oraz igieł,
▪ omówienie metodyki zabiegu (metoda nappage, metoda na depozyt)
▪ przeciwskazania
▪ zalecenia po zabiegowe.
b. Cześć praktyczna
▪ Praca na modelkach

Cena netto kursu: 1 000,00 zł.
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MEZOBOTOX
Celem kursu jest praktyczna nauka wykonywania zabiegów za pomocą kwasu hialuronowego i toksyny
botulinowej w celu poprawy wyglądu klientki.
Kurs jest skierowany do właścicieli salonów kosmetycznych jak i pracowników salonów kosmetycznych,
którzy posiadają doświadczenie w mezoterapii i czynnie ją wykonują lub posiadają studia wyższe
kierunkowe (licencjat lub magister kosmetologii, medycyny).
Ilość osób w grupie: max 4 osoby.
Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Mezobotox nazywany również zabiegiem botox-lift to procedura terapeutyczna, która stanowi
połączenie dwóch znanych zabiegów – mezoterapii igłowej (rewitalizacja skóry) i usuwania zmarszczek
(toksyna botulinowa). Jest to najnowsza metoda odmładzania twarzy.
Na czym polega zabieg?
Zabieg polega na bardzo płytkich mikroiniekcjach, bardzo małych dawek toksyny botulinowej w
połączeniu z kwasem hialuronowym.
Wielopunktowe wstrzykiwanie rozcieńczoną toksyną botulinową, w mniejszej dawce niż tradycyjna,
daje możliwość uzyskania równomiernego rozłożenia preparatu, a tym samym efekt jednolitego
wygładzenia powierzchni poddawanego zabiegowi.
Mezobotox to zabieg mający na celu zarówno rewitalizację (odbudowę) skóry, jak i delikatne usunięcie
jej defektów. Ma zadanie zmniejszyć drobne zmarszczki bez paraliżu mięśni i poprawić ogólny wygląd
skóry.
Program kursu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- zgoda na zabieg z zastosowaniem toksyny botulinowej
- Karta pacjenta
-Ogólne zalecenia do przechowywania i rozcieńczania
- Przeciwskazania
- Preparaty
- Jednostki
- Zmarszczki górnej wargi, usta palacza
- Postępowania przy iniekcji
- Zmarszczki gładziny
- Zmarszczki czoła
- Kurze łapki
- Efekt Mefisto

Cena netto kursu: 1 000zł
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KWAS HIALURONOWY (USIECIOWANY) – Wypełniacze
redukcja bruzd i zmarszczek w obrębie twarzy oraz konturowanie i wypełnianie ust.
Program:
a.
▪
▪
▪
▪
▪
b.
▪

Część teoretyczna:
Obszary do korekty wypełniaczami
Właściwe zastosowanie odpowiedniego preparatu do potrzeb
Metody korekcji zmarszczek, bruzd nosowo-wargowych, PIN-kodu, bruzd
marionetki oraz obszarów z zastosowaniem metod łączonych
Procedura działania w wypadku podania nadmiernej ilości preparatu
Przepisy prawne oraz zgoda pacjenta na zabieg
Część praktyczna:
Wykonanie zabiegu na swojej modelce pod okiem instruktora
Grupa 4 osoby

Cena kursu netto: 1 000zł.
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Wypełniacze Poziom II- Wolumetria
Wolumetria twarzy, czyli modelowanie konturów twarzy ma za zadanie skorygować lub przywrócić
właściwy kształt twarzy. Zabieg wolumetrii twarzy polega na wprowadzeniu wypełniacza na bazie
kwasu hialuronowego, który zwiększa objętość tkanek miękkich w miejscach, gdzie najbardziej
widoczny jest ubytek tkanki tłuszczowej. Iniekcja odbywa się w znieczuleniu miejscowym za pomocą
igły. Preparat wypełnia zapadniętą objętość policzków, okolic żuchwy czy podbródka, pozwala
uwydatnić kształt twarzy i skorygować jej profil. W efekcie uzyskujemy jednolity, a przede wszystkim
spektakularny rezultat.
Cena kursu netto: 1500zł
Szkolenie - NICI PDO
Koncepcja zabiegu jest bardzo prosta i polega na wszczepianiu pod skórę rozpuszczalnych nici.
Nici te, stopniowo rozpuszczając się stymulują syntezę kolagenu, fibroblastów, angiogenezę,
dzięki czemu skóra staje się gładsza, bardziej świetlista, zmarszczki znikają, owal twarzy się
podnosi, „pory” ulegają zwężeniu, wzmocnieniu ulegają obwisłe tkanki - następuje lifting
skóry.
ZASTOSOWANIE:
Rewitalizacja,
•
•

Przywrócenie gęstości i elastyczności
Spowolnienie procesu starzenia

Zakres szkolenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BHP w salonie kosmetycznym
Wyposażenie stanowiska pracy
Zasady dezynfekcji i sterylizacji
Zasady prawidłowego przeprowadzania wywiadu przed zabiegiem
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Zalecenia i pielęgnacja skóry po zabiegu
Dobór odpowiednich nici w zależności od potrzeby i problemu skórnego
Przeprowadzenie wywiadu
Samodzielne wykonywanie zabiegu na modelce

Dla: kosmetologów grupa 2-4 osób
Cena kursu netto:1300zł
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Nici Haczykowe
•
•
•
•

System PDO nici haczykowych jest najbardziej rozpowszechnionym systemem nici
liftingujących.
Najbezpieczniejsze nici haczykowe wykonane z PDO (barbed bi-directional) charakteryzują
się względnie małą urazowością i łatwością w założeniu.
Nacięte wzdłuż nici haczyki ułożone są w przeciwnym do siebie kierunku a haczykowate
nacięcia kotwiczą się w tkance.
Stabilizują nić i uniemożliwiają jej przesunięcie. Po napięciu nici z przeciwległego końca
zahaczają się również w tkance uniemożliwiając cofnięcie się nici.
Natychmiastowy efekt jest uzyskiwany dzięki mechanicznemu podciągnięciu.

Wskazania:
•
•
•
•
•
•
•

Lifting + wolumetria twarzy
Konturowanie ciała i twarzy
V lifting
Niwelowanie zaawansowanych objawów starzenia się skóry
Unoszenie łuku brwiowego oraz liftingu twarzy
Liftingowanie kącika ust i oczu
Unoszenie opadających policzków

Cena szkolenia 1300 zł. Netto
ELEKTROKOAGULACJA
usuwanie brodawek płaskich, szypułkowych, zamykanie naczynek
a) Część teoretyczna:
▪
▪
▪
▪

przygotowanie stanowiska pracy, zasady BHP,
zasady pielęgnacji cery naczyniowej,
pojęcie teleangiektazji, wenaktazji i ich rodzaje,
prawidłowa ocena zmian naczyniowych i ich kwalifikacja do zabiegu
elektrokoagulacji,
▪ pojęcie elektrokoagulacji,
▪ specyfika zabiegu, prawidłowy dobór parametrów oraz igieł,
▪ omówienie metodyki zabiegu,
▪ zalecenia po zabiegowe.
b) Część praktyczna:
▪ Przeprowadzenie wywiadu z klientką
▪ zapoznanie się z urządzeniem do elektrokoagulacji,
▪ samodzielna kwalifikacja klientki do zabiegu,
▪ wykonanie zabiegu elektrokoagulacji i jego zakończenie
Cena kursu netto: 1300zł bez urządzenia
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Mikroblading – makijaż permanentny
To trwały makijaż brwi, który utrzymuj się do roku z możliwością do 2 lat. Jest całkowicie bezpieczny i
wykonywany za pomocą specjalnych piórek i biodegradowalnych barwników, które wnikają w płytka
warstwę naskórka.
Makijażem można w bezpieczny sposób zniwelować defekty, wyrównać asymetrię, retuszować blizny
i przebarwienia.
Celem kursu jest nabycie umiejętności wykonywania makijażu permanentnego brwi.
Kurs jest skierowany do właścicieli salonów kosmetycznych, pracowników salonów kosmetycznych.
Posiadanie doświadczenia nie jest wymagalne.
Czas trwania 20h
Cena kursu netto: 3000 zł.

Techniki łączone:
Mikroblading z metodą pikselową lub metodą cienia.
To makijaż, który w swojej istocie łączy efekt włosa z naturalnym kształtem brwi i koloru.
Czas trwania kursu:20h
Cena kursu netto: 3700zł
Kurs kierowany jest do osób, które zaczynają przygodę z makijażem permanentny. Do kosmetyczek,
kosmetologów, właścicieli gabinetów kosmetycznych, tatuażystów.
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VADEMECUM ZAAWANSOWANEJ WIEDZY
Metody łączone:
1.KARBOKSYTERAPIA + MEZOTERAPIA – ZABIEG 2D
– cena szkolenia z urządzeniem 5 800,00zł brutto
Karboksyterapia i RF – zabieg 2D - cena szkolenia 6100,00zł brutto
Karboksyterapia + RF+ Mezoterapia – zabieg 3D
-cena szkolenia z urządzeniem RF 7 400,00zł brutto
2. Nici PDO + wypełniacz (kwas hialuronowy)
-Cena szkolenia 2600,00zł brutto
2.1 Szkolenie NICI PDO mono + Nici haczykowe – 2300zł/ netto/ osoba TERAZ 2300,00 zł brutto.
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SZKOLENIA Z OBSŁUGI URZADZEN SPECJALISTYCZNYCH:
1/ Szkolenie z obsługi urządzenia do bezinwazyjnego liftingu – HIFU
•

•
•

HIFU to skrót od angielskiego wyrażenia high intensity focused ultrasound, czyli
skoncentrowana wiązka fal dźwiękowych o dużym zasięgu. Technologia ta znana jest w
medycynie od 20 lat i wykorzystywana jest z powodzeniem w leczeniu nowotworów, w
szczególności raka prostaty.
HIFU to nowe urządzenie do bezinwazyjnych zabiegów liftingujących, wykorzystujące
możliwość dostarczania bodźców regenerujących
Do zabiegów liftingujących urządzenie posiada przetworniki wprowadzające ultradźwięki na
głębokość 1,5/3,4,5 nm, natomiast do zabiegów modelujących sylwetkę 8/13 nm
Zastosowanie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redukcja zmarszczek na czole, okolicach oczu,
Uniesienie brwi,
Ujędrnienie twarzy,
Poprawa kolorytu skóry, poprawa owalu twarzy,
Likwidacja tzw. podwójnego podbródka
Lifting szyi i dekoltu
Wyszczuplanie sylwetki
Lifting biustu
Ujędrnianie pośladków i ud
Poprawa jędrności brzucha

Cena szkolenia bez zakupu urządzenia 5000zł z vat
Cena szkolenia z urządzeniem 22 900zł z vat
Cena 10h 2. Laser diodowy 808 nm.
Cena szkolenia 1 500,00zł z vat
Cena z urządzeniem 38000zł z vat
3. Laser Q switch + peeling węglowy
Cena szkolenia 3000zł z vat
Cena z urządzeniem 10 900zł z vat
Czas trwania szkolenia 10h
Laser do zamykania naczynek – Laser Spider Cena 1 500,00zł ilość godzin 10h
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VADEMEKUM WIEDZY – zaawansowane urządzenia kosmetyczne: HIFU+Laser dioda 808 nm+
Q switch + laser spider ( naczynka ) 11 000zł – BEZ ZAKUPU URZADZENIA

Z poważaniem
Andrzej Tajstra
+48 793 307 210

