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1. INFORMACJE OGÓLNE SZKOLENIE 1DNIOWE DOWOLNA METODA ( dla osób 

początkujących jak i zaawansowanych) 

 

1.1 DLACZEGO SZKOLENIE Z MIKROPIGMENTACJI I CO MOŻESZ ZYSKAĆ? 

MIKROPIGMENTACJA  to prężnie i najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina w 

kosmetologii. Zawód Linergisty to elitarny kierunek, który niesie z sobą prestiż, uznanie oraz 

adekwentne wynagrodzenie jak również ogromną odpowiedzialność. 

Aby wszystkie te aspekty były spełnione, bardzo ważne jest właściwe, kompleksowe przygotowanie 

do tego zawodu. Osoby początkujące w kosmetyce permanentnej często stoją przed poważnym 

dylematem dotyczącym właściwego wyboru szkolenia. Często w gąszczu ofert szkoleniowych są one 

wybierane pochopnie i nieadekwatnie do potrzeb czy określonej ścieżki rozwoju zawodowego. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na wysokiej jakości, kompleksowe szkolenia postanowiliśmy 

wprowadzić szkolenia tematyczne. 

Głównym założeniem i przesłaniem naszej firmy jest szeroko pojęta edukacja i przygotowanie do 

zawodu LINERGISTY począwszy od teorii, po bardzo intensywne szkolenia praktyczne, mające na 

celu przyswojenie różnorodnych technik pigmentacji brwi, ust oraz oczu.  

Naszym priorytetem jest, by każda osoba kończąc szkolenie posiadała wysokie umiejętności 

techniczne, pozwalające na wykonywanie zabiegów na jak najwyższym poziomie, zgodnie z 

najnowszymi trendami i kanonami piękna. 

Pod naszą opieką, poznasz 

zagadnienia teoretyczne i praktyczne, które będą 

stanowić fundament Twojej pracy 

1 dniowe szkolenia dla osób nie wykonujących makijażu permanentnego przygotowującego do 

zawodu LINERGISTY. Po zakończeniu         szkolenia nabędziesz umiejętności  do samodzielnego 

wykonywania makijażu permanentnego na wysokim poziomie. Dla osób zaawansowanych pozwoli na 

opanowanie nowych uznanych metod i specyfikacji pracy. 

Nasze szkolenie to wspaniały wybór dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem umiejętności z 

zakresu wykonywania makijażu permanentnego na wysokim poziomie, dla osób początkujących, 

które chcą nauczyć się nowego zawodu – Linergistki, jak również kursy doszkalające dla tych Pań, 

które chcą podwyższyć swoje dotychczasowe kwalifikacje z dziedziny makijażu permanentnego .Jeżeli 

masz poczucie piękna i zdolności manualne oraz czujesz, że możesz kreować kobiece piękno poprzez 

makijaż permanentny, to znaczy, że to szklenie jest właśnie dla Ciebie. 

Szkolenia z makijażu permanentnego prowadzi linergistka Agnieszka Seńska. Absolwentka 

Międzynarodowej Elitarnej Szkoły Makijażu Permanentnego w Warszawie oraz. Wielokrotnie 

nominowana i nagradzana w wielu konkursach, Mistrzyni Polski Warszawa 2018 w Makijażu 

Permanentnym Brwi oraz Miedzynarodowa Mistrzyni w Makijażu Permanentnym Brwi Londyn 2018. 
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1. SUKCESY NASZEJ PLACÓWKI 

Dyplomowana linergistka specjalizująca się w różnych technikach makijażu permanentnego. We 

Wrocławiu prowadzi Salon Kosmetyki Profesjonalnej i Makijażu Permanentnego i Medycznego. Swoją 

pracą nie tylko sprawia, iż kobiety wyglądają perfekcyjnie, ale i wielokrotnie pomaga im usunąć 

defekty urody. Wykonując makijaż permanentny czy rekonstrukcję sutka zawsze bierze pod uwagę 

naturalność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość. 

Pracuje, wykonując zabiegi techniką cienia i pudru (ombre), a także połączeniem efektu włosa i 

cienia, czyli techniką 3D. Bez względu na to jaką technikę wybiera  – zawsze zwraca uwagę na 

topografię i budowę anatomiczną twarzy, tak by prawidłowo umieścić brew w łuku brwiowym czy 

wypełnić braki w czerwieni wargowej. Sztuki rysunku uczyła się od najlepszych, stąd perfekcyjnie 

potrafi zaproponować kształt makijażu permanentnego do twarzy każdej klientki, a także zastosować 

odpowiednie połączenie kolorystyczne. 

Przeprowadziła już około 100 szkoleń z różnych technik makijażu permanentnego z czego 100 % 

kursantów w ocenie ewaluacyjnej wypełnianej po odbytym szkoleniu oceniło szkolenia na bardzo 

wysokim poziomie, wyrazili też pozytywne opinie i referencje na stronach Google. 

Ukończyła cykl szkoleń uzyskując stosowne uprawnienia do wykonywania makijażu permanentnego i 

medycznego wieloma metodami, zarówno w Polsce jak i w ośrodkach zagranicznych. 

2011 – 2017 liczne szkolenia w kraju i za granicą 

Grudzień 2017 – nominacja w Plebiscycie KOBIECE TWARZE za działalność związana z makijażem 

Permanentnym 

Grudzień 2017 – publikacja artykułu w dwumiesięczniku URODA i ŻYCIE 

Styczeń 2018 – uzyskanie tytułu Mistrza Polski w makijażu Permanentnym w WARSZAWIE 

Marzec 2018 – uzyskanie tytułu Mistrza Świata w Makijażu Permanentnym w LONDYNIE 

Marzec 2018 – Podziękowania od Międzynarodowej organizacji szkoleniowej PMU za kreowanie 

Kobiecego wizerunku dla kobiet po Chemioterapii 

Maj 2018 – uzyskanie uprawnień wykładowcy i trenera 

  

1.2  GŁÓWNE CELE NASZYCH SZKOLEŃ 

Głównym celem naszych szkoleń jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie 

- Idealnej pigmentacji w Makijażu Permanentnym w szczególności:  

- teoretyczne omówienie głównych aspektów w Micropigmentacji skóry ,  

- omówienie BHP w gabinecie kosmetycznym,  

- omówienie budowy skóry ,  
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- rodzajów cer,   

- podstawy kolorymetrii,  

- wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,  

-schemat zabiegu,  

- znieczulenia rodzaje i ich zastosowania. 

- Praktyczna nauka pigmentacji na skórkach oraz modelkach. 

Celem szkolenia jest również przygotowanie kursanta do samodzielnej pracy jako linergista. 

1.3 CO ZYSKUJESZ PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA 

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał: 

- samodzielnie wykonać makijaż permanentny wybranej okolicy objętej przedmiotem szkolenia. 

- poprawnie wyrysować symetryczny kształt pigmentowanej okolicy, 

- określić typ skóry i dobrać odpowiedni pigment 

- przygotować zgodę dla klienta na wykonanie usługi. 

Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie: 

- głównych aspektów w Micropigmentacji skóry ,  

- BHP w gabinecie kosmetycznym,  

- budowy skóry ,  

- rodzajów cer,   

- doboru pigmentu i koloru do fototypu skóry klienta  

- wskazania, przeciwwskazania do zabiegu,  

- schemat zabiegu,  

- znieczulenia rodzaje i ich zastosowania. 

Nabędą praktyczne umiejętności w zakresie: 

- samodzielnej oceny i doboru odpowiedniej formy i koloru pigmentowanej okolicy, 

- samodzielnego wykonania makijażu permanentnego z wybranej okolicy objętej szkoleniem 

- samodzielnego przygotowania stanowiska pracy do zabiegu 

- samodzielnego wykonania dokumentacji zabiegowej 
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1.4 WSKAŹNIK POMIARU EFEKTÓW SZKOLENIA 

- Po zakończeniu szkolenia zostaniesz poproszona/y o wypełnienie ankieta ewaluacyjna ( ankieta 

satysfakcji ze szkolenia), 

- będziemy monitorować efekty szkolenia i sprawdzać postępów pracy na podstawie zdjęć wysyłanych 

przez kursantów. 

1.5 WSPARCIE PO SZKOLENIU 

Nie zostajesz sam po szkoleniu w dowolnym momencie masz: 

-możliwość konsultacji z trenerem do dwóch miesięcy od ukończenia szkolenia (W ramach cyklu 

szkoleniowego, każdy uczestnik będzie miał możliwość odbycia konsultacji do wykorzystania w 

okresie do dwóch miesięcy od zakończenia szkolenia). 

-  Możliwość darmowego dodatkowego pokazu zabiegu na klientce i omówienie zagadnień.  

- Udostępnienie adresów stron internetowych, na których można zgłębiać 

wiedzę. 

- udostępnienie tytułów literatury która pomoże zgłębić wiedzę. 

1.6  WYMAGANIA WOBEC POZIOMU ZAAWANSOWANIA UCZESTNIKÓW 

 Dla osób początkujących: 

 wymagamy poczucia estetyki, 

 zdolności manualnych,  

 chęci i motywacji do dalszej nauki i poszerzania wiedzy. 

 Dla osób doszkalających się wymagamy: 

 umiejętności pigmentacji,  

 umiejętności doboru kształtu,  

 umiejętności przygotowania klienta do zabiegu. 

1.7 METODY KSZTAŁCENIA 

Szkolenie kierowane jest do osób dorosłych. Każdy uczestnik otrzymuje skrypt szkolenia wraz z 

materiałami dodatkowymi. 

Metody pracy stosowane podczas szkolenia: 

- warsztatowo – wykładowe 

- praca w grupach, 

- ćwiczenia i zadania praktyczne, 

- dyskusje, 

- praca indywidualna, 

- analizy przypadku,. 



 Aden Salon Kosmetyki Profesjonalnej 
 ul. Piotra Skargi 22/5, 50-082 Wrocław 

www.adensalon.com        
 tel: 531 611 784, 71 714 22 56 

 

Aden Salon Kosmetyki Profesjonalnej ul. Piotra Skargi 22/5, 50-082 Wrocław 
www.adensalon.com        tel: 531 611 784, 71 714 22 56 

 

- pomoc po zakończeniu szkolenia w formie doradztwa 

1.8 PRZEBIEG SZKOLENIA 

Godzina rozpoczęcia kursu: 10:00-18:00 

Liczba godzin: 8 godzin 

Liczba uczestników: indywidualne 1 osoba lub 2 osoby , grupowe do 5 osób 

Rodzaj dokumentu po zakończeniu szkolenia: Certyfikat 

Szkolenie obejmuje zagadnienia: 

1. zapoznanie z BHP w gabinecie kosmetycznym (przed, podczas i po wykonaniu pigmentacji) 

2. bezpieczeństwo pacjenta i wykonującego zabieg. 

3. Zasady dezynfekcji urządzeń 

4. nauka poprawnej techniki mikropigmentacji skóry 

5. perfekcyjna symetria- poprawny rysunek brwi, powieki, lub ust 

10. Pigmenty: właściwy dobór kolorów do danego typu skóry 

11. znaczenie właściwego określenia fototypu skóry na dobór pigmentu 

12. wpływ budowy skóry na efekt końcowy zabiegu 

13. oświadczenie- zgoda na zabieg postępowanie z klientem 

14. znieczulenia rodzaje i ich zastosowanie 

15. ćwiczenia na skórkach 

16. pokaz na modelce 

17. praca na modelkach 

18. Praca na urządzeniu do makijażu permanentnego 

21. kardridż czy igła 

22. Pielęgnacja po zabiegu pigmentacji. 

Na szkoleniu zapewniony jest lunch, kawa i herbata oraz napoje. 

Uczestnik szkolenia nie jest zobowiązany do zapewniania sobie na czas szkolenia aparatury do 

makijażu permanentnego ( należy wcześniej poinformować o braku urządzenia) 

Uczestnik szkolenia ma do dyspozycji wyposażone stanowiska pracy (akcesoria, pigmenty oraz 

niezbędne środki i materiały potrzebne do przeprowadzania zabiegów makijażu permanentnego) oraz 

otrzymuje skrypt z materiałami szkoleniowymi 
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Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej 

Kontakt: 

Aden Salon Kosmetyki Profesjonalnej Agnieszka Seńska ul. Piotra Skargi 22/5, 50-082 Wrocław 

E- mail: adenrezerwacje@gmail.com 

Tel: 71 714 22 56 kom. 531 611 784 

Zabierz ze sobą 

Odpowiedni strój: biały t-shirt lub bluzka, płaskie obuwie na zmianę. 

1.9 PROGRAM SZKOLENIA BASIC LUB UZUPEŁNIAJĄCE 1 dniowe 

 Ilość godzin 

 

 

 

10:15 – 12.00 

Teoria i technika pigmentacji: BRWI, POWIEKA lub USTA 

- omówienie głównych aspektów w Micropigmentacji skóry , 

-omówienie BHP w gabinecie kosmetycznym, 

-wskazania, przeciwwskazania do zabiegu, schemat zabiegu, 

-znieczulenia rodzaje i ich zastosowanie 

- dobór pigmentu do fototypu skóry 

- dobór urządzenia do makijażu permanentnego 

- omówienie problemów podczas pigmentacji 

- zasady bezpieczeństwa po zabiegu: zgoda klienta na zabieg, 

zalecenia pozabiegowe itd. 

Ćwiczenia na sztucznych skórkach (uczymy sie pracować i 

operować maszyną, igłami, nauka techniki i precyzji). 

2,00 

12:00-12:15 Przetwa 0,15 

12:15-14:15 BRWI- praca pokazowa szkoleniowca 2,00 

14:15-15:00 Przerwa obiadowa 0,45 

15:00-17:00 BRWI- Praca praktyczna na modelce (wykonuje kursantka) 2,00 

17:00-17:15 Przetwa 0,15 

17:15-18:00 BRWI- Praca praktyczna na modelce (wykonuje kursantka) 0,45 

18.00 Zakończenie szkolenia- rozdanie certyfikatów  

 

 

UWAGA! Prosimy o punktualność, aby w pełni wykorzystać czas szkolenia. 

2. JAKIE SZKOLENIE WYBRAĆ 

1 dniowe szkolenie to wspaniały wybór dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem umiejętności z 

zakresu wykonywania makijażu permanentnego na wysokim poziomie, dla osób początkujących, 

które chcą nauczyć się nowego zawodu – Linergistki,.Jeżeli masz poczucie piękna i zdolności 

manualne oraz czujesz, że możesz kreować kobiece piękno poprzez makijaż permanentny, to znaczy, 

że to szklenie jest właśnie dla Ciebie. 

Szkolenia z makijażu permanentnego prowadzi linergistka Agnieszka Seńska. Absolwentka 

Międzynarodowej Elitarnej Szkoły Makijażu Permanentnego w Warszawie oraz. Wielokrotnie 
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nominowana i nagradzana w wielu konkursach, Mistrzyni Polski Warszawa 2018 w Makijażu 

Permanentnym Brwi oraz Miedzynarodowa Mistrzyni w Makijażu Permanentnym Brwi Londyn 2018. 

Pod naszą opieką, poznasz 

zagadnienia teoretyczne i praktyczne, które będą 

stanowić fundament Twojej pracy 

OFERUJEMY: 

2.1 Szkolenia Indywidualne: 

To system indywidualnych szkoleń, gdzie tylko jeden Student pod okiem Mistrza Świata realizuje 

program praktyczny i teoretyczny z zakresu makijażu permanentnego. Kursy te cieszą się ogromnym 

powodzeniem wśród osób mających jasno sprecyzowane potrzeby i cele. Metoda daje spektakularne 

rezultaty dzięki najlepszemu współczynnikowi czasu poświęconego jednemu studentowi. 

• indywidualnie ustalony czas trwania 

• indywidualnie ustalany termin 

• zakres tematyczny do wyboru ustalany do potrzeb uczestnika kursu 

• na zajęciach modelki 

• materiały dydaktyczne 

• kosmetyki i sprzęt profesjonalny 

• opiekę i doradztwo Mistrza Świata 

• Certyfikat z podpisem Mistrza Świata 

2.2 Szkolenia grupowe 

Szkolenia grupowe w maksymalnie 10 osobowych grupach.  

3. CENA SZKOLENIA 

 

 BASIC 1 dniowych ( dla osób nie wykonujących makijażu permanentnego): 

Szkolenie obejmuje: 

- Pigmentacja powieki kreskę dekoracyjną ( eyeliner) 

- Pigmentacja powieki kreskę Butterfly ( cieniowana) 

- Pigmentacja ust - perfekcyjne cieniowanie 

- Pigmentacja brwi metodą Ombre - naturalny efekt 

 

grupowe (grupy do 5 osób) w cenie 6000 zł  

2 osobowe w cenie 8000 zł 
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Indywidualne w cenie 10000 zł 

 

4. PŁATNOŚĆ I REZERWACJA SZKOLENIA: 
W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu prosimy o wpłatę zadatku przelewem 20% ceny szkolenia – 

jest to jedyna możliwość dokonania rezerwacji miejsca. Zadatek nie jest zwracany. Zadatek powinien 

być wpłacony najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem szkolenia. 

Dane do przelewu: 

Aden Salon Kosmetyki Profesjonalnej Agnieszka Seńska ul. Piotra Skargi 22/5, 50-082 Wrocław 

Numer konta bankowego: 25 1160 2202 0000 0002 5662 7434 

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko MAKIJAŻ PERMANENTNY oraz miesiąc i rok, 

w którym odbędzie się szkolenie. 

5. PROCEDURA REALIZACJI USŁUGI 

Spis Czynności: 

1. Opiekun merytoryczny odpowiada za: 

 nadzór nad treścią i rezultatami szkolenia 

 Opracowuje program szkoleń 

 Dokonuje badania potrzeb uczestników szkoleń 

 Dostosowuje poziom szkolenia indywidualnie do każdego uczestnika szkolenia 

 Bada efekty i nabyte umiejętności na szkoleniu. 

 

2. Koordynator organizacyjny 

 Jest odpowiedzialny za kontakt z uczestnikami szkoleń 

 Przepływ informacji między placówką a uczestnikami szkoleń 

 Umwianie terminów szkoleń 

 Organizacja poczęstunku 

 Prowadzi dokumentacjęszkoleniową 

6. REZYGNACJA ZE SZKOLENIA 
 W przypadku chęci anulowania rezerwacji, należy znaleźć inną osobę na swoje miejsce. Lub 

zrezygnować ze szkolenia minimum 14dni przed planowanym szkoleniem . 

7. PŁATNOŚCI RATALNE 
Jeśli chcesz skorzystać z wygodnej płatności ratalnej zapraszamy do wypełnienia wniosku 

kredytowego na naszej stronie internetowej www.adensalon.com w zakładce Płatności ratalne i 

zostaniesz poprowadzony przez weryfikację i otrzymasz wszystkie instrukcje. 

http://www.adensalon.com/
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8. DOFINANSOWANIE 

Nasza Placówka jest wpisana do Rejestru Placówek Szkoleniowych w Dolnośląskim Urzędzie Pracy 

dzięki czemu możesz skorzystać z dofinansowania jakie oferuje KFS ( Krajowy Fundusz Szkoleniowy) 

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE 

Rozwój Twojej firmy wymaga ciągłej inwestycji w pracowników. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

wspiera pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki. Droga do otrzymania dofinansowania 

to tylko kilka prostych kroków, a my bezpłatnie wesprzemy Cię w jej przejściu. 

 wspieramy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie 

 składasz wniosek we właściwym urzędzie pracy i czekasz na decyzję 

 podpisujesz umowę z urzędem pracy   

 realizujemy szkolenie   

 dostarczamy ci dokumentację szkoleniową i fakturę, potrzebne do rozliczenia z urzędem 

9. CERTYFIKAT 
Pod koniec dnia szkolenia każda kursantka otrzyma certyfikat ukończenia kursu w języku polskim. 

10. ANULACJA SZKOLENIA 
Zastrzegamy sobie prawo do anulowania szkolenia w przypadku zbyt małej grupy szkoleniowej. W 

takiej sytuacji zadatek zostanie zwrócony. 

11. REKLAMACJE 
W uzasadnionych przypadkach placówka dopuszcza możliwość reklamacji. Jeśli szkolenie nie jest 

przeprowadzone zgodnie z programem szkoleniowym. Placówka nie daje gwarancji na to że każda 

osoba po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności samodzielnej pracy w szczególności jeśli 

chodzi o szkolenia dla osób początkujących. Należy pamiętać że jak do każdego zawodu tak i w 

zawodzie Linergisty należy mieć predyspozycje do wykonywanego zawodu. Jesteśmy w stanie 

zagwarantować że przeprowadzamy szkolenie na wysokim poziomie ale nie mamy wpływu na 

przyswajanie wiedzy oraz na ćwiczenie po szkoleniowe przez kursantów. Szkolenie daje podstawy a 

fundamentem powodzenia jest praca i ćwiczenia oraz poszerzanie wiedzy przez uczestników po 

zakończeniu szkolenia. 

Jeśli szkolenie nie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia w takim przypadku 

jesteśmy gotowi przeprowadzić dodatkowe bezpłatne szkolenie z zakresu który nie był zrealizowany 

podczas pierwszego szkolenia.   

12. ZGODY MARKETINGOWE 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Aden Salon Kosmetyki Profesjonalnej Agnieszka 

Seńska z siedzibą Piotra Skargi 22/5, 50-082 Wrocław, PL, NIP: PL9131178944, w celu przesyłania informacji 

handlowych na mój adres e-mail oraz numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym.  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę 

zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: adenrezerwacje@gmail.com. Wycofanie przeze 
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mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Aden Salon Kosmetyki Profesjonalnej Agnieszka Seńska z 

siedzibą Piotra Skargi 22/5, 50-082 Wrocław, PL, NIP: PL9131178944, e-mail: adenrezerwacje@gmail.com.  

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.  

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy 

teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w 

celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy 

zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę danych.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.  

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo 

dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

 


