
    
                             

                                                  

 

 

PEELINGI CHEMICZNE JEDNORODNE 
            

ZAPRASZAMY NA KURS 

DLA KOSMETOLOGÓW I KOSMETYCZEK 



 

 

 

 

PEELINGI CHEMICZNE JEDNORODNE 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS I STOPNIA 

 

salicylowy 

migdałowy 

azelainowy 

glikolowy 

mlekowy 

cytrynowy 

pirogronowy 
 

w programie zastosowanie peelingów firmy SESDERMA: 



 Omówienie rodzaji stosowanych w kosmetologii 

peelingów chemicznych 

 Co oznacza pH i pKa kwasu? 

 Jakie znaczenie mają wartości procentowe kwasów ?  

 Jaki wpływ ma zastosowanie kwasów na skórę? 

 Kogo możemy a kogo nie możemy poddać 

zabiegowi? Jaki kwas wybrać?  

 Preparaty potrzebne do wykonania zabiegu.  

 Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu  

 Efekty uboczne podczas stosowania kwasów. Jak ich 

unikać. 

 Jak prawidłowo, szybko i bezpiecznie wykonać 

zabieg z użyciem kwasów? 

 Sytuacje stresowe po nałożeniu peelingów 

chemicznych – jak sobie z nimi radzić.  

 Pielęgnacja domowa, czyli co Klient powinien 

wiedzieć przed i po zabiegu. Prawa i obowiązki 

kosmetyczki / kosmetologa. 

 Omówienie i przygotowanie własnej karty klienta i 

ankiety diagnostycznej. 

 PANEL DYSKUSYJNY 

 

 

 

 

 
PROGRAM KURSU 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  

 PROGRAM KURSU 

1 DZIEŃ – część teoretyczna – 8 godzin   



 

 

 

 

 Ankieta Diagnostyczna – jak prawidłowo odczytywać informacje  

 Wywiad z klientem 

 Diagnoza skóry Klienta i dobór preparatów o odpowiednim stężeniu w zależności od problemu skóry. 

 Dokumentacja fotograficzna – co warto zrobić zanim rozpoczniemy zabiegi z użyciem peelingów 

chemicznych. 

 Przygotowanie skóry do zabiegu kwasami. Jak prawidłowo i szybko przygotować skórę do zabiegu. 

 Dobór odpowiedniego peelingu do określonego problemu problemu skóry 

 Wykonanie zabiegu 

 Właściwa neutralizacja peelingów chemicznych 

 Jak prawidłowo należy zakończyć zabieg z użyciem peelingów chemicznych 

 Analiza skóry osoby poddanej zabiegowi 

 Pielęgnacja skóry po zabiegu – jakich informacji musimy udzielić klientowi 

 Bezpieczeństwo w salonie.  

 Seria zabiegów – jak właściwie ją planować i jak prawidłowo wycenić 

 PANEL DYSKUSYJNY 

    2 DZIEŃ – część praktyczna – 8 godzin   



 

 

 

 

                                                                                              

mgr WIOLETA CZERWONKA 
Kosmetolog, Trener, Wykładowca 

Prezes Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Kosmetyczek i 

Kosmetologów. 

Główny szkoleniowiec i 

współzałożycielka 

Międzynarodowej Szkoły 

Zdrowia i Urody AKADEMIA 

KOSMETOLOGII. 

Ekspert w dziedzinie peelingów 

chemicznych i laseroterapii 

Praktyk z ponad 

dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. 

Właścicielka Instytutu Kosmetologii i Medycyny 

estetycznej STREFA URODY w Rzeszowie. Pracuje 

również jako Dyrektor Handlowy w firmie  

AVA GROUP, która specjalizuje się w zaopatrzeniu 

branży medycznej i kosmetycznej.  

TERMINY KURSU I STOPNIA W POSZCZEGOLNYCH MIASTACH POLSKI 
 

TARNÓW 

 12,13.10.2014 – 2 DNI  

RZESZÓW 

 19,20.10.2014 – 2 DNI  

KRAKÓW 

 26,27.10.2014 – 2 DNI  

LUBLIN 

 09,10.11.2014 – 2 DNI  

KOLEJNE KURSY JUŻ NIEBAWEM!  

RADOM  

KATOWICE  

KIELCE  

LESKO  

WROCŁAW  

POZNAŃ  

STALOWA WOLA  

KURS PROWADZIĆ BĘDZIE ! 
 



               
 

 
INFORMACJE 

KURS I STOPNIA jest pierwszym kursem w CYKLU SZKOLENIOWYM PEELINGI CHEMICZNE. Cały cykl składa się z 6 stopni 

zaawansowania. Kurs przeznaczony jest dla kosmetyczek i kosmetologów, którzy chcą dogłębnie poznać rodzaje  

peelingów chemicznych oraz ich zastosowanie w kosmetologii i kosmetyce. 

Po ukończeniu poszczególnych kursów, uczestnicy otrzymują Licencje Akademii Kosmetologii.  

 

CAŁY CYKL SKŁADA SIĘ Z 6 STOPNI ZAAWANSOWANIA: 

I. PELLINGI CHEMICZNE JEDNORODNE  

II. PEELINGI CHEMICZNE ZŁOŻONE – TECHNIKI ŁĄCZENIA RÓŻNYCH PEELINGÓW PODCZAS JEDNEGO ZABIEGU 

LICENCJA TERAPEUTY 

III. PEELINGI CHEMICZNE WYSOKICH STĘŻEŃ – OD 50% DO 80% 

IV. TECHNIKA COMBO - PEELINGI CHEMICZNE I INNE ZABIEGI KOSMETOLOGICZNE 

V. PEELINGI CHEMICZNE + LASEROTERAPIA 

LICENCJA SPECJALISTY 

VI. LECZENIE RÓŻNORODNE SKÓRY PRZY UZYCIU PEELINGÓW CHEMICZNYCH – przebarwienia, trądzik, blizny, rozstępy,  

LICENCJA EKSPERTA 

 

Po ukończeniu poszczególnych kursów uczestnicy otrzymują Certyfikat w języku polskim i angielskim. 

Każdy kurs jest 2 – dniowy i odbywa się w niedzielę i poniedziałek. Grupa będzie liczyć maksymalnie 8-10 osób. 

Koszt KURSU I STOPNIA wynosi 850 zł netto. 

Kurs I Stopnia PEELINGI CHEMICZNE JEDNORODNE prowadzimy również w formie kursu indywidualnego. Terminy kursów 

Ustalane są wtedy indywidualnie z uczestnikiem. Koszt kursu I stopnia indywidualnego wynosi 1600 zł netto. 

 

 

 
 

Zapisy i dodatkowe informacje: 

INFOLINIA 00 48 793 792 209  

Email: biuro@akademiakosmetolgii.com 

  akademiakosmetologiicom  
 

mailto:biuro@akademiakosmetolgii.com


 

posiadamy również w ofercie szkolenia 

 Mezoterapia igłowa   mezoterapia mikroigłowa   makijaż permanenenty    elektrokoagulacja  

zastosowanie laserów medycznych   trychologia   mikropigmentacja medyczna   przedłużanie rzęs  

makijaż  kursy kosmetyczne   stylizacja paznokci  pedicure specjalistyczny   zakładanie klamer 

 Fale radiowe  liposukcja ultradźwiękowa  masaż podciśnieniowy  endermologia   lipo laser  

 KURSY TRENERSKIE oraz wiele innych! 
 

Jesteś specjalistą w swojej dziedzinie? Chcesz dołączyć do Naszego 

zespołu trenerów!  Zadzwoń do nas!  Postaw na silną markę! 
 

INFOLINIA 00 48 793 792 209    
https://www.facebook.com/AkademiaKOSMETOLOGIIcom 


