
 
PROGRAM SZKOLENIA

Mezoterapia jako zabieg
odmładzania i
zapobiegania starzeniu
skóry.
Zastosowanie
mezoterapii igłowej.
Miejsca na skórze, w
których stosuje się
mezoterapię.
Metody stosowane w
zabiegach mezoterapii.
Techniki łączone. 
Preparaty do
mezoterapii.
Przeciwwskazania do
zabiegu.
Etapy wykonywania
zabiegu.
Skutki uboczne zabiegu.
Działania niepożądane.
Zapobieganie
ewentualnym
niepowodzeniom.
Dokumentacja
wymagana do
przeprowadzenia
zabiegu.
Przepisy prawne.

Ostrzykiwanie twarzy i
okolic oczu
Ostrzykiwanie skóry
głowy, zabiegi
lipolityczne na ciało.
Do dyspozycji uczestnik
kursu ma kilka modelek.

Część teoretyczna:

Część praktyczna:

 

Mezoterapia igłowa jest jednym z najpopularniejszych zabiegów
medycyny estetycznej. Polega na dostarczeniu substancji aktywnych do
skóry. Mezoterapię iniekcyjną, jako metodę podawania substancji
leczniczych, stosuje się w celu rewitalizacji skory twarzy, a także w
likwidacji lokalnego namiaru tkanki tkanki tłuszczowej, cellulitu,
rozstępów, przebarwień oraz stymulacji wzrostów włosów. Na naszych
szkoleniach stawiamy na praktykę. Zajęcia teoretyczne trwają ok. 1,5
godziny, natomiast większą część szkolenia zajmują zajęcia praktyczne.
Odbywają się one na modelkach, które organizujemy dla uczestników.
Na szkoleniu maksymalna ilość uczestników to 3-4 osoby, na każdą z
osób przypadają 3 do 4 modelek, by móc przećwiczyć wszystkie partie
ciała. Podczas części teoretycznej opracowujemy okolice oczu, twarz,
szyje, dekolt oraz partie ciała, aby przedstawić techniki stosowane na
rozstępy oraz cellulit.
 
 

SZKOLENIE MEZOTERAPIA IGŁOWA 

C E N A  :  1 0 0 0 Z Ł
C Z A S  S Z K O L E N I A :  6 - 7 H

I L O Ś Ć  O S Ó B  W  G R U P I E :  3 - 4  O S O B Y



 

 

TERMINY SZKOLEŃ
Terminy szkoleń podane są na
stronie lub udzielamy informacji
mailowo. Jest możliwość szkoleń
indywidualnych w celu
informacji prosimy o kontakt na
maila lub przez formularz
zgłoszeniowy. 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.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie kierowane jest dla
osób, które ukończyły drugi rok
studiów kosmetologicznych,
ukończyły szkołę technika
kosmetycznego oraz mają
doświadczenie pracy w
gabinecie kosmetycznym,
studentów po drugim roku
studiów medycznych,
pielęgniarstwa, ratownictwa
medycznego.

CERTYFIKATY
Szkolenie kończy się testem
wiedzy z zakresu mezoterapii
igłowej oraz ankietą 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
mezoterapii igłowej twarzy,
skóry głowy, ciała. Uczestnicy
również otrzymują
zaświadczenie otrzymania
certyfikatu, zaświadczenie
potrzebne jest w przypadku
zagubienia oryginału certyfikatu.
Po podstawie zaświadczenia
Beauty Estetic Academy jest w
stanie wystawić ponownie
certyfikat, który będzie
oryginałem.
 

Zgłoszenia

przyjmujemy poprzez

formularz na stronie

www.beautyestetic.pl

lub mailowo na

info@beautyestetic.pl


