Kurs depilacji pastą cukrową

kurs depilacji pastą cukrową - naturalna forma depilacji

INSTYTUT KSZTAŁCENIA KOSMETYCZNEGO BEAUTY LUX

Kurs depilacji pastą cukrową
Pasta cukrowa od wieków jest znana jako naturalna metoda usuwania włosów. Ze względu na temperaturę pasty, która jest podobna do
temperatury ciała człowieka, nie stanowi ona zagrożenia dla osób z rozszerzonymi naczynkami oraz żylakami. Naturalny skład pasty
cukrowej nie podrażnia skóry i nie wywołuje reakcji alergicznych. Włosy usuwane zgodnie z kierunkiem wzrostu nie łamią się pod skórę, co
zmniejsza ryzyko ich wrastania. Depilację pastą cukrową można stosować zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, a także na delikatnej skórze
twarzy.

Program kursu depilacji pastą cukrową
Wstęp
BHP w gabinecie kosmetycznym
przygotowanie stanowiska pracy
wywiad i karta klienta

Część teoretyczna
wskazanie i przeciwwskazanie do wykonania zabiegu
prezentacja produktów i narzędzi wykorzystywanych do zabiegu
zasady przygotowania klientki do zabiegu
omówienie zasad aplikacji pasty cukrowej
pielęgnacja po zabiegu
omówienie rodzaju past i ich zastosowanie

Część praktyczna
nauka posługiwania się pastą cukrową
przygotowanie klientki do zabiegu
dobór odpowiedniej pasty do konkretnego miejsca depilacji
praktyczna nauka depilacji i wykonanie zabiegu na modelce
Uwaga!
Program kursu jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Instytutu Kształcenia Kosmetycznego Beauty Lux i jako
taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z

późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i
opisów.

Certyfikat i kwalifikacje
Po ukończeniu kursu depilacji pastą cukrową, szkoła wydaje certyfikat zdobytych umiejętności w języku polskim i angielskim. Szkolenie
uprawnia do samodzielnego wykonywania zabiegu depilacji pastą cukrową w salonie kosmetycznym.

Dofinansowanie z Urzędów Pracy
Wszystkie nasze szkolenia lub pakiety różnych szkoleń mogą być finansowanie z Urzędu Pracy. Zapraszamy do naszej placówki osobiście lub
telefonicznie, aby uzyskać więcej informacji. Wypełniamy wszelkie niezbędne dokumenty i doradzamy jakie szkolenia wybrać, by jak nalepiej
były dopasowane do Twoich potrzeb i Urzędu Pracy pod względem finansowania. Chcesz wiedzieć czy Tobie przysługuje dofinansowane?
...przeczytaj szczegółowe inforamacjie jak sfinansować kurs z Urzęsu Pracy.

Ważne informacje - kurs depilacja pastą cukrową
Czas trwania: 4 godziny zegarowe (5h lekcyjnych).
Zadzwoń, dopasujemy termin kursu do Twoich potrzeb. Szkolenie realizowane indywidualne lub w niewielkich grupach.

Cena szkolenia depilacja pasta cukrową:
Cena szkolenia:
Cena szkolenia z noclegiem od

350 zł
400 zł

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wybranie terminu i opłacenie pełnej wartości kursu.

Terminy szkolenia:
Najbliższe planowane terminy szkoleń:
Jeśli nie ma podanego terminu, zadzwoń a termin dopasujemy do twoich potrzeb

Adres szkoły:
BEAUTY LUX INSTYTUT KSZTALCENIA KOSMETYCZNEGO
ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 4088861
poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00, sobota 8.00 - 16.00

