
KWAS 
HIALURONOWY
Cena każdego stopnia: 1500 zł
Czas trwania każdego stopnia: 6-7 H
Ilość osób na szkoleniu: 3-4 osoby

 

Kto może uczestniczyć
w szkoleniu?

Szkolenia z zakresu kwasu hialuronowego dedykowane
są dla osób, które ukończyły studia lub 2 rok studiów:
kosmetologii, medycyny, ratownictwa medycznego,
pielęgniarstwa.
Stopień I - podstawowy kierowany jest do osób, które
przede wszystkim zaczynają zabiegi medycyny
estetycznej w kierunku wypełniania kwasem
hialuronowym. 
Specjalizacja festiwal ust, jest to szkolenie
dedykowane dla osób, które przede wszystkim chcą się
zająć się powiększaniem oraz modelowaniem ust w
swoim gabinecie. 
Kolejnym szkoleniem jest stopień II - zaawansowany,
który jest kierowany do osób, które opanowały
podstawowe techniki wypełniania oraz chcą poszerzyć
swoje umiejętności modelowania konturu twarzy za
pomocą kwasu hialuronowego.

www.beautyestetic.pl



 

Kwas hialuronowy 
I stopień

Rodzaje wypełniaczy, kwasu hialuronowego –

charakterystyka i zastosowanie.

Różnice w wypełniaczach i ich podział.
Kwas hialuronowy – charakterystyka, działanie, funkcje

w skórze.

Formy kwasu hialuronowego.

Obszary twarzy i rodzaje defektów nadające się do

korekty wypełniaczami.

Główne miejsca iniekcji.

Techniki podawania kwasu hialuronowego w

wypełnianiu bruzd i zmarszczek twarzy (bruzdy

wargowo-nosowe, bruzdy marionetki, zmarszczki

śmiechowe, usta, okolice ust, okolice oczu tzw. kurze

łapki)

Przygotowanie do zabiegu – metody i zasady

znieczulania.Etapy wykonywania zabiegu.

Zasady stosowania technik łączonych.

Techniki korygujące, jakie efekty uzyskamy przez kwas

hialuronowy

Zasady stosowania hialuronidazy.Przeciwwskazania do

zabiegów kwasu hialuronowego

Skutki uboczne oraz działania niepożądane po

zastosowaniu kwasu hialuronowego

Dokumentacja wymagana do przeprowadzenia zabiegu.

Zapewniamy na szkoleniu 6-8 modelek

Uczestnik szkolenia wykonuje samodzielnie i pod

kierunkiem lekarza/kosmetologa prowadzącego

warsztaty, zabiegi modelowania i wypełniania: bruzdy

nosowo-wargowe okolice oczu, zmarszczki marionetki,

okolice ust tzw. zmarszczki palacza, usta
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Kwas hialuronowy 
festiwal ust

Kwas hialuronowy jako wypełniacz do

Zastosowanie kwasu hialuronowego w przypadku ust

Miejsca iniekcji w których stosuje się wypełniacz

Metody stosowane w zabiegach powiększania, korekty

ust

Techniki łączone

Preparaty do stosowania wypełnienia oraz podniesienia

kącików ust

Przeciwwskazania do zabiegu.

Etapy wykonywania zabiegu.

Skutki uboczne zabiegu.

Działania niepożądane.

Zapobieganie ewentualnym niepowodzeniom.

Dokumentacja wymagana do przeprowadzenia zabiegu.

Zapewniamy na szkoleniu 6-8 modelek

Uczestnik szkolenia wykonuje samodzielnie i pod

kierunkiem szkoleniowca prowadzącego warsztaty,

zabiegi modelowania i wypełniania :okolice ust tzw.

zmarszczki palacza,  usta: (baby doll, russian lips,

kontury, usta włoskie, paryskie, na płasko)
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 modelowania i powiększania ust

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA



 

Kwas hialuronowy 
stopień II

Kwas hialuronowy jako wypełniacz do

Zastosowanie kwasu hialuronowego w przypadku

remodelingu nosa, brody, żuchwy

Miejsca iniekcji, w których stosuje się wypełniacz w celu

modelowania twarzy i wolumetrii

Metody stosowane w zabiegach wolumetrii,

powiększania policzków, wypełniania doliny łez. 

Techniki łączone

Preparaty stosowane do wolumetrii, wypełnienia doliny

łez, remodelingu żuchwy, nosa, brody

Przeciwwskazania do zabiegu.

Etapy wykonywania zabiegu.

Skutki uboczne zabiegu.

Działania niepożądane.

Zapobieganie ewentualnym niepowodzeniom.

Dokumentacja wymagana do przeprowadzenia zabiegu.

Zapewniamy na szkoleniu 6-8 modelek

Uczestnik szkolenia wykonuje samodzielnie i pod

kierunkiem szkoleniowca prowadzącego warsztaty,

zabiegi modelowania i wypełniania :okolice nosa, brody,

żuchwy, doliny łez, 

Techniki stosowane do wolumetrii
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modelowania kształtu twarzy. 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA



Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz i na
stronie lub mailowo na info@beautyestetic.pl
 
TERMINY SZKOLEŃ
Terminy szkoleń podajemy na stronie lub udzielamy
informacji mailowo. Jest możliwość szkoleń
indywidualnych dlatego w celu informacji prosimy o
kontakt na maila lub przez formularz zgłoszeniowy.
Przede wszystkim szkolenia odbywają się od
poniedziałku do piątku w godzinach 
8.30/9.00 - 14.00-14.30 (czas jest zależny od ilości
modelek zorganizowanych na części praktycznej).
Konkretna godzina będzie podana przed szkoleniem,
przez maila wysłanego indywidualnie do każdego
uczestnika szkolenia
 
CERTYFIKATY
Podsumowaniem każdego stopnia szkolenia jest test
wiedzy oraz ankieta satysfakcji. W trakcie szkolenia
oceniane są umiejętności praktyczne uczestnika. Po
zakończeniu części teoretycznej oraz praktycznej
uczestnicy otrzymują imienny certyfikat uprawniający
do wykonywania zabiegu z zakresu zastosowania
kwasu hialuronowego danego stopnia. Uczestnicy
również otrzymują zaświadczenie otrzymania
certyfikatu. Zaświadczenie to potrzebne jest w
przypadku zagubienia oryginału certyfikatu. Na
podstawie zaświadczenia Beauty Estetic Academy
jest w stanie wystawić ponownie certyfikat, który
będzie oryginałem.
 
CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji
zawodowych uczestników oraz wprowadzenie
nowych zabiegów do gabinetów. Ponadto po
szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie
wykonywać zabieg z wykorzystaniem odpowiednich
technik. Będą potrafili wykorzystać swoją wiedzę i
dostosować odpowiedni program zabiegowy
indywidualnie do pacjenta oraz przygotować
dokumentację potrzebna do przeprowadzenia
zabiegu.
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