KOSMETYKA ESTETYCZNA

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w trzech zawodach w 2 lata: Technik usług kosmetycznych z certyﬁkatem
Bielenda Professional , wizażystka/stylista i podolog. Będziesz przeprowadzać diagnozy kosmetyczne, zabiegi pielęgnacyjne
oraz upiększające. Opanujesz sztukę makijażu i stylizacji włosów w oparciu o analizę urody,a ponadto poszerzysz wiedzę o
specjalistyczną kosmetykę i choroby stóp.

TYLKO W TEB EDUKACJA!
3 kierunki kształcenia w 2 lata!
Technik usług kosmetycznych z certyﬁkatem Bielenda Professional
Wizaż i stylizacja
Podologia i pielęgnacja stóp

ABSOLWENT OTRZYMUJE:
Świadectwo ukończenia szkoły
Państwowy dyplom potwierdzający kwaliﬁkacje w zawodzie Technik usług
kosmetycznych z certyﬁkatem Bielenda Professional
Dokumenty ukończenia kursów na kierunkach: Wizaż i stylizacja oraz Podologia
i pielęgnacja stóp na drukach Ministra Edukacji Narodowej

Własne, profesjonalnie wyposażone
pracownie
Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości
materiały dydaktyczne dostępne
w czasie zajęć
Nauczyciele - praktycy
GRATIS Certyﬁkaty ze znajomości:
Kosmetyków Bielenda Professional

Dyplomy TEB Edukacja

Kosmetyków Farmona Professional

Zaświadczenie o przebiegu nauczania

Kosmetyków marki Podopharm
Professional i Podopharm Med.

Referencje zawodowe dla najlepszych

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
Gabinety kosmetyczne, salony urody
Gabinety podologiczne i pedicure

Dostęp do szerokiej gamy
kursów e-learningowych
Dostęp do Oﬃce 365 w chmurze
Własne e-podręczniki

Gabinety odnowy biologicznej i masażu
Ośrodki wellness & spa, kluby ﬁtness
Agencje modelek, agencje reklamowe, teatr – jako wizażysta
Firmy kosmetyczne - jako przedstawiciel handlowy oraz szkoleniowiec
Własna działalność gospodarcza

OKRES KSZTAŁCENIA:
2 lata

TRYB NAUCZANIA:
weekendowy (soboty i niedziele oraz dwa dni w tygodniu popołudniami)

Zapisz się online
już dziś!

KOSMETYKA ESTETYCZNA

TYLKO W TEB EDUKACJA!
PRZEDMIOTY:
Technik usług kosmetycznych z certyﬁkatem Bielenda Professional
Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
Podstawy ﬁzykoterapii i preparatyki kosmetycznej
Kosmetyka pielegnacyjna i upiększająca
Podstawy przedsiębiorczości
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język angielski zawodowy
Działalność gospodarcza w salonie kosmetycznym
Zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała
Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp
Makijaż twarzy i stylizacja
Wizaż i stylizacja
Psychologia zawodu
Podstawy makijażu profesjonalnego
Techniki wykonywania makijażu
Analiza kolorystyczna - kolorymertia
Stylizacja
Kreowanie wizerunku
Podologia i pielęgnacja stóp
Anatomia i ﬁzjologia kończyn dolnych
Biomechanika kończyny dolnej i postawy ciała
Ortopedia i dobór wkładek i ortez
Mikrobiologia i immunologia
Dermatologia i alergologia
Diabetologia
Dietetyka
Pracownia podologiczna
Metody korekcji chirurgicznych wad stóp
Podologia korekcyjna z elem. zaopatrzenia ortopedycznego
Zabiegi ﬁzjoterapeutyczne w podologii, elementy rehabilitacji
Masaż, drenaż limfatyczny
Chemia kosmetyczna preparatów podologicznych
Gerontologia

NASI PARTNERZY:
Podczas zajęć pracujemy na kosmetykach
z linii profesjonalnej ﬁrm
BIELENDA PROFESSIONAL - lider na rynku
kosmetyki profesjonalnej. Producent
zaawansowanych zabiegów oraz wysokiej
jakości kosmetyków pielęgnacyjnych.
Procedury zabiegowe opracowywane w
laboratorium naukowo-badawczym marki
oparte są o najnowsze technologie i
trendy.
KRYOLAN ̶ producent najwyższej jakości
produktów do makijażu profesjonalnego,
body paintingu i charakteryzacji. Jest to
marka uznana na całym świecie dzięki
niezawodnym produktom do makijażu
twarzy i ciała.
PODOPHARM ̶ ﬁrma założona na początku 2014 roku. Jej misją jest transfer innowacyjnych rozwiązań na potrzeby rozwoju
podologii w kraju i na świecie. Dziedziny
nauki zajmującą się szeroko pojętą problematyką chorób stóp. PODOPHARM współpracuje z niezależnymi jednostkami badawczymi oraz ekspertami z branży medycznej, kosmetycznej i inżynierii produkcji.
INGLOT ̶ ﬁrma kosmetyczna o globalnym
zasięgu, od lat kojarzona z bogatą kolekcją
produktów do makijażu. W ofercie marki
znajduje się również pielęgnacyjna linia
INGLOT Lab, która pozwala zadbać
o kondycję skóry i odpowiednio przygotować
ją do aplikacji kosmetyków kolorowych. Firma
aktywnie włącza się w międzynarodowe targi
kosmetyczne, produkcje telewizyjne, Fashion
Week w światowych stolicach mody, jak
również prowadzi ścisłą współpracę
z musicalami wystawianymi na nowojorskim
Broadway'u.

FARMONA PROFESSIONAL ̶ Laboratorium
Kosmetyków Naturalnych Farmona to tworzenie wysokiej jakości kosmetyków opartych na naturalnych surowcach roślinnych.
Od 20 lat opracowuje wyjątkowe preparaty
o bogatych recepturach i innowacyjnych
rozwiązaniach.

