CENTRUM SZKOLENIOWE

Oferta szkoleń fryzjerskich, kosmetycznych i trychologicznych
ul. Staszica 9 AB, 65- 001 Zielona Góra
(Apartamentowce Polan)

Wszystkie szkolenia prowadzone przez Centrum Szkoleniowe Klinika Włosa i Urody składają
się z następujących elementów:
a.
b.
c.
d.

diagnoza umiejętności uczestnika
wstęp teoretyczny
pokaz prowadzony przez instruktora
warsztaty – wykonywanie zabiegu przez uczestnika kursu pod nadzorem instruktora

Początek każdego szkolenia sprawdza dotychczasowe umiejętności i wiedzę kursanta w
obrębie wybranego bloku. Często zdarza się tak, że w trakcie diagnozy dochodzi do zmiany programu
kursu ze względu na fakt, że uczestnik wykazuje mniejszą lub większą wiedzę w ramach danego działu.
Zatem diagnoza jest dla nas elementem niezbędnym.
Każde szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikaty potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji z
wybranej grupy zabiegów fryzjerskich i kosmetycznych
Zapewniamy modelki i główki treningowe, sale szkoleniowe, obiad oraz materiały szkoleniowe.
Zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 6 osobowych, przy grupie większej niż 3
osoby zniżka 20% na każdego uczestnika 

Szkolenia fryzjerskie
Rodzaj szkolenia

Liczba
godzin

Elementy

Cena

Strzyżenia klasyczne damskie

8

Strzyżenie pełne , techniki i
podziały stosowane w
strzyżeniach klasycznych

800,00 zł

Strzyżenia klasyczne męskie

8

Strzyżenie pełne, techniki

800,00 zł

Strzyżenia
kreatywne/awangardowe
damskie lub męskie

8

Najnowsze techniki i formy
strzyżeń, m.in. LOB, strzyżenie
pełne

1000,00 zł

Podstawy koloryzacji

8

Teoria koloru, typy urody, dobór
koloru, techniki koloryzacji

1000,00 zł

Innowacyjne techniki
koloryzacji wraz z blondami i
francuskimi brązami

8

Innowacyjne techniki koloryzacji,
m.in.: strobing, ombre, sombre

1500,00 zł

Przedłużanie i zagęszczanie
włosów

10

Teoria, techniki, wykonanie
pełnego przedłużenia lub
zagęszczenia wybraną techniką
wraz z nadaniem ostatecznej
formy fryzurze wraz ze
strzyżeniem, wykonanie z
warsztami- kertatyna, ringi,
sandwich.

2,000 zł
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Koszt włosów to ok. 800 zł
wliczone w cenę szkolenia
Innowacyjne techniki strzyżeń
damskich i męskich wraz z
koloryzacją

2 dni po 8 h

Innowacyjne techniki koloryzacji,
m.in.: strobing, ombre, sombre.
Najnowsze techniki i formy
strzyżeń, m.in. LOB, strzyżenie
pełne

1650 zł

Prostowanie keratynowe

8h

Teoria, technika aplikacji,
wskazania i przeciwwskazania do
wykonania zabiegu, rodzaje
preparatów

800,00 zł

Upięcia wraz z szyciem
włosów

8h

Zajęcia warsztatowe, upięcia
okolicznościowe i wieczorowe,
sploty, formowanie włosów wraz
z szyciem

600, 00 zł

Rekonstrukcja struktury włosa

8h

Rozbudowana pielęgnacja wraz
ze SPA dla włosów, w tym:

1500, 00 zł

- wprowadzanie keratyny do kory
włosa
- infuzja tlenowa
- talasoterapia
Zarządzanie salonem
fryzjerskim

8h

Zajęcia teoretyczne i warsztatowe 300,00 zł
- zapoznanie z programem
obsługującym salon, techniki
promocji i PR, kreowanie
wizerunku salonu

W naszej ofercie znajdują się też innowacyjne techniki pielęgnacji włosów, upięcia wraz z szyciem
włosów oraz prostowanie keratynowe.
Proponujemy też staże: miesięczne, dwumiesięczne, półroczne i roczne. Cena zależy od liczby godzin
stażu, np. staż miesięczny, 8 godzin dziennie to koszt 4.000, 00 zł.
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Szkolenia trychologiczne
Rodzaj szkolenia

Liczba
godzin

Kurs trychologii

3 dni po 8
godzin

Elementy

Cena

Celem szkolenia trychologicznego jest
nabycie wiedzy z zakresu fizjologii i
funkcjonowania włosów, skóry głowy
oraz zrozumienie problemów związanych
z ich funkcjonowaniem. Kursanci nauczą
się diagnozować podstawowe problemy
z włosami, zapoznają z metodami ich
leczenia oraz z technikami pielęgnacji.
Poznają również sposoby na
zapobieganie problemów związanych z
wypadaniem włosów i będą w stanie
znaleźć rozwiązania w zróżnicowanych
sytuacjach.

2000,00 zł

Każdy uczestnik kursu trychologii
otrzymuje uniwersalny certyfikat
trychologa.
Absolwent kursu trychologii może
prowadzić indywidualny gabinet i
obsługiwać pacjentów lub wprowadzić
dodatkową usługę w swoim salonie
fryzjerskim dla swoich klientów.
SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI
TEORETYCZNEJ I WARSZTATOWEJ:
WYKŁAD
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Co to jest trychologia
Kompetencje trychologa
Podstawowa wiedza na temat
biologicznej budowy skóry głowy
i włosów
Fazy wzrostu włosa
Omówienie podstawowych
schorzeń skóry głowy i włosów:
o łysienie telogenowe,
łysienie androgenowe,
łysienie plackowate i
inne
o Łupież tłusty
o Łupież suchy

o




Łojotokowe zapalenie
skóry głowy
o Liszaj płaski mieszkowy
o Łuszczyca etc.
Podstawy wpływu hormonów na
włosy
Preparaty specjalistyczne –
skład, działanie, zastosowanie.
Stosowanie w domu , na
zabiegach w gabinecie

WARSZTATY










Wywiad z pacjentem w praktyce
Profesjonalny sprzęt do gabinetu
oraz salonu fryzjerskiego
Podstawowe badania:
trichogram, trychoskopia
Jak prawidłowo i dokładnie
rozpoznać schorzenie skóry
głowy i włosów za pomocą
mikrokamery
Jak dobrać właściwą i
indywidualnie przygotowaną
terapię dla każdego pacjenta na
odpowiednie schorzenie skóry
głowy i włosów
W jaki sposób prawidłowo
wykonać zabieg trychologiczny
Trychologia w salonie fryzjerskim

PRAKTYKA
(8 godziny – indywidualnie ze specjalistą
i klientami Kliniki Włosa i Urody)





Infuzja tlenowa i
tlenoterapia skóry
głowy

6
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Asysta przy badaniach
przeprowadzanych przez
trychologa na pacjentach
Asysta przy zabiegach
wykonywanych na klientach
Asysta przy klientach salonu
fryzjersko-trychologicznego

Przygotowanie Klienta do zabiegu
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonania zabiegu

600 zł

Przygotowanie skóry głowy do zabiegu
Dobór ampułek
Wykonanie zabiegu
Techniki oczyszczania
skóry głowy

6

Przygotowanie Klienta do zabiegu
Wskazania i przeciwwskazania do
wykonania zabiegu
Przygotowanie skóry głowy do zabiegu
Dobór preparatów
Wykonanie zabiegu
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300 zł

Szkolenia kosmetyczne
Mezoterapia mikroigłowa
twarzy, szyi i dekoltu

6

Przygotowanie Klienta do zabiegu

600 zł

Wskazania i przeciwwskazania do
wykonania zabiegu
Przygotowanie skóry do zabiegu
Dobór ampułek
Wykonanie zabiegu

Mikrodermabrazja
diamentowa

6

Przygotowanie Klienta do zabiegu

300 zł

Przygotowanie skóry do zabiegu
Przygotowanie sprzętu
Dobór głowic
Wykonanie zabiegu
Czynności po zabiegowe

Infuzja tlenowa i
tlenoterapia skóry
twarzy, szyi i dekoltu

6

Przygotowanie Klienta do zabiegu

600 zł

Wskazania i przeciwwskazania do
wykonania zabiegu
Przygotowanie skóry głowy do zabiegu
Dobór ampułek
Wykonanie zabiegu

Oczyszczanie skóry
twarzy z peelingiem
kawitacyjnym

6

Przygotowanie Klienta do zabiegu

500 zł

Wskazania i przeciwwskazania do
wykonania zabiegu
Przygotowanie skóry głowy do zabiegu
Wykonanie zabiegu

Lifting rzęs

8

Koloryzacja, keratyna, ondulacja

Przedłużanie,
zagęszczanie rzęs
wybraną metodą 1:1, 2-34-5 D

8

Celem kursu jest: uzyskanie przez 1200
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uczestników wiedzy teoretycznej oraz
umiejętności praktycznych z zakresu
stylizacji rzęs

800 zł

Po ukończeniu kursu
 uczestnik
będzie
posiadał
wiedzę z zakresu:
 budowy i anatomii oczu oraz


















ul. Staszica 9AB :: 65-001 Zielona Góra
e-mail: recepcja@klinikawlosa.zgora.pl
tel.: 531 529 144

rzęs,
stylizacji
dobieranych
indywidualnie do każdej
klientki,
narzędzi
i
preparatów
niezbędnych do wykonania
zabiegu,
zasad BHP,
aplikacji rzęs
przeciwwskazań do zabiegu
uczestnik będzie potrafił:

profesjonalnie
obsłużyć
klienta
(przeprowadzić
wywiad (zapoznać się ze
wskazaniami
i
przeciwwskazaniami
do
zabiegu)
przygotować klientkę do
zabiegu
w teorii i praktyce aplikować
rzęsy 1:1
triki ułatwiające pracę
dobrać rzęsy (profil, rozmiar,
grubości), pod kątem korekty
kształtu oka.
Modelować oko na różne
sposoby
Uzupełnić oraz pielęgnować
rzęsy po zabiegu

Stylizacja paznokcia wraz
z praktyką

5 dni po 6
godzin

1500
• Budowa, charakterystyka oraz opis
naturalnej płytki paznokcia
• Schemat paznokcia przedłużonego
(omówienie kształtu, wskazanie stref
paznokcia narażonych na złamanie i
zapowietrzenia)
• Choroby paznokci, przeciwwskazania
do wykonania stylizacji
• Dermatologia, dezynfekcja, sterylizacja
• Rekonstrukcje paznokci: wskazania /
przeciwwskazania: urazy mechaniczne
(rany krwawiące, naderwanie
sztucznego paznokcia z płytką
naturalną), paznokcia obgryzione u
mężczyzny i kobiety
• Opis produktów i narzędzi służących
do wykonania manicure
• Manicure mechaniczny omówienie
wskazanie narzędzi i produktów +
ćwiczenia (wskazanie narzędzi i
produktów, prawidłowe opiłowanie
paznokci, usunięcie skórek,
przygotowanie płytki pod malowanie
lakierami)
• Malowanie paznokci na 1 kolor
hybrydami UV LaQ
• Utwardzanie paznokci naturalnych
żelem
• Szczegółowy opis produktów służących
do modelowania paznokci na szablonie
• Różnica aplikacji między żelami
samopoziomującymi się a żelami
konstrukcyjnymi
• Pokaz stylizacji oraz ćwiczenia
praktyczne (prawidłowe przygotowanie
płytki przed stylizacją, paznokcie
przedłużone uczymy pracy z żelem
(paznokcie krystaliczne do wtapiania
ozdób, korekta, uzupełnienie, odnowa)
• Różne kształty: kwadrat, migdał, szpic,
• Omówienie i ćwiczenia nadawania
paznokciom kształtu na szablonie,
prawidłowe opiłowanie poszczególnych
kształtów paznokci
• Prawidłowa technika piłowania
• Zastosowanie frezarki w stylizacji-
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zdejmowanie paznokci, skracanie,
czyszczenie, podbijanie tunelu
• Podstawowe zdobienia paznokci
(brokat, efekt syrenki, ombre, lustrzane
paznokcie, folia transferowa, efekt szkła)
Wykonywanie stylizacji paznokcia na
modelkach oraz
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