Oferta kursu
Mezoterapia igłowa oraz mikroigłowa
Kurs przeznaczony dla kosmetyczek, kosmetologów, trychologów
Mezoterapia igłowa dostarcza aktywne składniki do skóry dokładnie tam gdzie jest taka
potrzeba. Szkolenie obejmuje technikę ręczną, metodą napage oraz pęcherzyków, lipolizę
iniekcyjną oraz wypełnienie kwasem hialuronowym. Mezoterapia mikroigłowa to zabieg
gwarantujący silną odnowę i odmłodzenie skóry. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego
urządzenia składniki aktywne stosowanych preparatów są wtłaczane w głąb skóry
gwarantując rewelacyjne efekty. W trakcie szkolenia uczestnicy uczą się prawidłowej techniki
pracy z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do zabiegu. Miejsca ostrzykiwania to
twarz, szyja, dekolt, ciało, skóra głowy.
Trener: absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach na kierunku
Kosmetologia oraz studium kosmetycznego w Katowicach. Właścicielka własnej kliniki
medycyny estetycznej. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu kosmetologii i medycyny
estetycznej, jak również jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego.
Liczba uczestników: max. 6 osób
Czas trwania kursu: 12 h
Kurs obejmuje:
✓ niezbędne materiały szkoleniowe
✓ indywidualne konsultacje z trenerem po zakończeniu kursu
✓ certyfikat
✓ przerwy kawowe
Forma zaliczenia: zadanie praktyczne

***
Istnieje możliwość udziału w kursie korzystając z dofinansowania lub refundacji
ze środków europejskich w wysokości do 80% ceny kursu.
O szczegóły zapytaj naszego konsultanta.
***
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ZAKRES KURSU
DZIEŃ 1
Część teoretyczna:
•

Regulacje prawne

•

Formularz Świadomej Zgody

•

Wymagania sanitarne dla gabinetów wykonujących zabieg mezoterapii igłowej

•

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

•

Techniki zabiegowe - omówienie iniekcji za pomocą igły i strzykawki

•

Pielęgnacja w domu

•

Preparaty stosowane w mezoterapii igłowej

•

Omówienie koktajli zabiegowych
Część praktyczna

•

Ostrzykiwanie za pomocą igły i strzykawki metodą napage, liniową oraz mikropęchęrzyków –
praktyka na modelkach

•

Miejsca iniekcji: twarz, szyja, dekolt, skóra głowy, uda, brzuch, dłonie
DZIEŃ 2
Część teoretyczna:

•

Regulacje prawne

•

Formularz Świadomej Zgody

•

Wymagania sanitarne dla gabinetów wykonujących zabieg mezoterapii mikroigłowej

•

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

•

Techniki zabiegowe

•

Pielęgnacja w domu

•

Preparaty stosowane w mezoterapii mikroigłowej

•

Omówienie koktajli zabiegowych
Część praktyczna:

•

Wykonanie zabiegu mezoterapii mikroigłowej – praktyka na modelkach

•

Miejsca iniekcji: twarz, szyja, dekolt, skóra głowy, uda, brzuch, dłonie
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