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ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA WŁOSY I SKÓRĘ GŁOWY 

CELE SZKOLENIA:


	 •	 zapoznanie z problematyką włosów i skóry głowy,

	 •	 pogłębienie wiedzy dotyczącej chorób skóry głowy i włosów, jej analizy i 
sposobów leczenia a także profilaktyki,

	 •	 kształtowanie umiejętności doboru sposobów leczenia oraz preparatów 
leczniczo-pielęgnacyjnych, 

	 •	 wykonanie diagnozy i badania skóry głowy przy pomocy mikro kamery,

	 •	 wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy.


SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO OSÓB, KTÓRE: 
	 •	 mają doświadczenie w pracy fryzjerskiej,

	 •	 chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu badania i leczenia problemów 
włosów i skóry głowy,

	 •	 chcą zdobyć wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z problemami 
wypadania włosów oraz przetłuszczania i złuszczania się skóry głowy ,

	 •	 chcą zdobyć wiedzę na temat doboru odpowiednich produktów do leczenia 
i pielęgnacji włosów,

	 •	 chcą poszerzyć swoją ofertę i zachęcić nowe klientki do swoich usług,

	 •	 chcą podnieść swoje kwalifikacje.


PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE 16H


Klienci wymagają od fryzjerów coraz większej znajomości sposobów radzenia sobie z 
problemami wypadania włosów oraz przetłuszczania i złuszczania się skóry głowy. Aby 
się wyróżnić jako profesjonalista należy posiadać umiejętności diagnozowania chorób 
oraz doboru odpowiednich środków leczniczych. Złe odżywianie, nieprawidłowa 
pielęgnacja oraz stresujący tryb życia coraz częściej wywołuje u klientów różnego rodzaju 
problemy niosące często poważne konsekwencje. Fryzjer jest pierwszą osobą, która ma 
kontakt z klientem i powinna zareagować na problem już w początkowej fazie. W związku 
z tym bardzo przydatna staje się umiejętność prawidłowej analizy i porad dotyczących 
leczenia.
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PLAN SZKOLENIA:


Dzień I: 
Część teoretyczna:

	 •	 zgłębienie zasad dotyczących diagnozowania włosów i skóry głowy,

	 •	 przedstawienie chorób włosów i skóry głowy,

	 •	 przedstawienie sposobów radzenia sobie z problemami włosów i skóry 
głowy,

	 •	 przedstawienie profilaktyki skóry głowy,

	 •	 przedstawienie produktów leczniczych i pielęgnacyjnych oraz omówienie ich 
zastosowania,


Część praktyczna:

	 •	 wykonanie diagnozowania skóry głowy przy pomocy mikro kamery,

	 •	 udzielenie zaleceń pielęgnacyjnych osobie zdiagnozowanej.

Dzień II: 

Część teoretyczna:

	 •	 omówienie zasad pielęgnowania włosów i skóry głowy,

	 •	 przedstawienie metod i technik pielęgnacji włosów,

	 •	 przedstawienie produktów do pielęgnacji włosów,

	 •	 omówienie i dopasowanie zabiegu pielęgnacyjnego do włosów modelki.

Część praktyczna:

	 •	 przygotowanie modelek do zabiegu pielęgnacji,

	 •	 przygotowanie produktów,

	 •	 wykonanie zabiegu pielęgnacji włosów.

	 •	 wykonanie stylizacji po zabiegu pielęgnacji włosów.


