SZKOLENIA FIRM KOSMETYCZNYCH 2017/2018
WSZUiE ROK III SEMESTR V
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.

Data

27.X.2017
piątek

godz. gr.

9ºº-12ºº
PSK
WSZUiE
(S)

Firma

Program

Op. szkolenia

- NEUROSENS zabieg z masażem
kulami baoding przeznaczony dla cer bardzo
wrażliwych i naczyniowych
- zabieg ARUDE jako globalna pielęgnacja
przeciwko starzeniu – kosmetyka transageing
mgr Alicja
bazująca na nowych technologiach
Matuszewska
- RE·EQUILIBRIUM
profesjonalna i ekskluzywna pielęgnacja
twarzy - przywrócenie równowagi ekosystemu
skóry, normalizacja skóry łojotokowej i z
tendencją do trądziku
(certyfikat bezpłatny)

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

2.

10.XI.2017
piątek

8³º-11ºº
PSK
WSZUiE
(S)

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
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,- )

mgr Alicja
Matuszewska

3.

4.

17.XI.2017
piątek

24.XI.2017
piątek

10ºº-13ºº
PSK
WSZUiE

- Terapie kosmetologiczne z zastosowaniem
mezoterapii mikroigłowej i najnowszych
propozycji koktajli użytych w
zabiegach Charmine Rose
- zabiegi z wykorzystaniem kwasów firmy
Charmine Rose
(certyfikat dla chętnych 30,- )

mgr Alicja
Matuszewska

9ºº-12ºº
PSK
WSZUiE

Pokaz makijażu i produktów włoskiej
marki KARAJA:
- profesjonalny makijaż wieczorowy
- konturowanie twarzy jako najnowszy trend
w makijażu
- najnowsze trendy w makijaż oka i ust
(certyfikat dla chętnych 25,- )

mgr Alicja
Matuszewska

10ºº-13ºº
PSK
WSZUiE
(S)

5.
6.

1.XII.2017
piątek
16ºº-19ºº
PSK
WSZUiE
(NS)

9.XII.2017

7.

sobota

16³º-19³º
PSK
WSZUiE
(NS)

- zabieg rewitalizująco – odmładzający z
kwasem mlekowym i ampułką z kwasem
hialuronowym i glukonolaktonem
- zabieg antycellulitowy z zastosowaniem
masażu bańką chińską
(certyfikat dla chętnych 30,- )

- NEUROSENS zabieg z masażem
kulami baoding przeznaczony dla cer bardzo
wrażliwych i naczyniowych
- zabieg ARUDE jako globalna pielęgnacja
przeciwko starzeniu – kosmetyka transageing
bazująca na nowych technologiach
- WHITE-SKIN
specjalna pielęgnacja o działaniu
wybielającym, przeznaczona do skóry o
nadmiernej pigmentacji.
(certyfikat bezpłatny)

mgr Alicja
Matuszewska

mgr Alicja
Matuszewska

