OFERTA
SZKOLEŃ

SZKO
LENIA

Piękno jest tu,
na wyciągnięcie ręki!

ZDOBĄDŹ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ. NAUCZ SIĘ Z NIEJ KORZYSTAĆ.
POSTAW NA ROZWÓJ I OSIĄGNIJ SUKCES!
Broadway Beauty od prawie 20 lat tworzy grupa fantastycznych ludzi, którzy są wykwalifikowanymi i doświadczonymi trenerami, specjalizującymi się w różnych gałęziach branży beauty.
Pełni pasji i oddania starają się podnosić swoje kwalifikacje, by jak najlepiej przekazywać
wiedzę swoim kursantom i być na bieżąco ze wszystkimi nowościami dostępnymi na rynku. Na
szkoleniach kładziemy duży nacisk na praktykę, która jest podstawą do przyszłej samodzielnej
pracy słuchaczy. Wybierając szkolenia Broadway Beauty otrzymujesz pełen profesjonalizm
i szeroką gamę szkoleń do wyboru.

Ponad 80% kursantów
wybiera naszą markę
na podstawie opinii!

Broadway Beauty to znak najwyższej jakości.


Certyfikat Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm
Szkoleniowych SUS 2.0, nadany przez Dekra Certification.



Broadway Beauty posiada status placówki kształcenia ustawicznego wpisanej
do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.



Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty dla prowadzonego kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych.



Jesteśmy wpisani do Rejestru instytucji Szkoleniowych jako instytucja
szkoleniowa.



Zapraszamy do 6-ciu Miast w całej Polsce.
Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław

SUPER RABATY*
NA KOLEJNE
SZKOLENIA

5% 10% 15% 20%

drugie szkolenie

trzecie szkolenie

czwarte szkolenie

każde następne

* do rabatu nie wliczają się szkolenia łączone / pakiety

80%
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Nawet 80% dofinansowania na realizację
dowolnego kursu z naszej oferty
*Wysokość dofinansowania uzależniona jest od konkretnego regionu
oraz aktualnie dostępnych programów.

Kontakt z nami

Sprawdzimy poziom dofinasowania, na który możesz liczyć. Odpowiemy na Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie
wątpliwości. Pomożemy określić Twoje potrzeby i wybrać najlepszą ofertę szkoleń. Ułatwimy Ci wypełnienie
wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania dofinansowania oraz założenie konta firmowego
w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Złożenie wniosku u operatora

Skontaktujemy Cię z Operatorem w Twoim regionie, u którego złożysz wniosek o dofinansowanie. Operator
sprawdzi poprawność dokumentów, które wcześniej wspólnie przygotowaliśmy i przekaże Ci informację na temat
niezbędnych poprawek (jeśli takie będą konieczne).

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz informację od Operatora na temat przyznanego dofinansowania.
Ponownie spotkasz się z Operatorem, aby podpisać umowę o dofinansowanie, która będzie dla Ciebie gwarancją
uzyskania środków. Na jej podstawie podejmiesz dalsze kroki.

Zapisy na szkolenie (w BUR)

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie możesz zgłosić się już na szkolenie (Ty i Twoi pracownicy, jeśli takich
posiadasz). Zgłoszenia na szkolenie dokonujesz w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Tutaj również możesz liczyć
na naszą pomoc

Realizacja i ocena szkolenia

Na tym etapie realizujemy wybrane przez Ciebie szkolenia i dokładamy wszelkich starań, abyś był z nich zadowolony i uzyskał oczekiwane efekty. Na koniec wystawisz nam w BUR ocenę za zrealizowane usługi oraz otrzymasz
zaświadczenie o udziale w zrealizowanym szkoleniu.

Rozliczenie dofinansowania EFS

6
1

To ostatni krok w całym procesie. Po wystawieniu oceny za zrealizowaną usługę, ponownie pomożemy wypełnić
Ci niezbędne dokumenty potrzebne do rozliczenia dofinansowania. Na podstawie opłaconej faktury i przygotowanych wspólnie dokumentów otrzymasz refundację poniesionych kosztów, zgodnie z wysokością przyznanego
dofinansowania
 Skontaktuj się z nami i dopytaj o szczegóły.
 Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.
 Określimy Twoje potrzeby rozwojowe i pomożemy dobrać odpowiednie usługi i szkolenia.
 Pomożemy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Zadzwoń: +48 509 166 927 | +48 510 746 484

MAKIJAŻ
PERMA
NENTNY

MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626

Idealne brwi, usta i kreski

DLA
POCZĄ
TKUJĄ
CYCH

MAKIJAŻ PERMANENTNY

Liczba modelek uzależniona jest od predyspozycji kursanta oraz innych czynników niezależnych od organizatora szkolenia

|

BESTSELLER

BESTSELLER

Na naszych szkoleniach dowiesz się w jaki sposób używać specjalistycznych
urządzeń, narzędzi i preparatów. Poznasz tajniki naszych ekspertów z makijażu
permanentnego, którzy przeprowadzą Cię przez takie zagadnienia jak anatomia,
analiza kolorystyczna, rysowanie idealnego kształtu brwi czy sposoby aplikacji
środków znieczulających. Jednak przede wszystkim spędzisz długie godziny ćwicząc na modelkach, by zdobyć doświadczenie i samodzielnie móc wykonywać
dany zabieg w swoim salonie.

|

Makijaż permanentny

Makijaż permanentny

Makijaż permanentny

Brwi, kreski, usta

All About Brows

Powder brows

To idealny start dla wszystkich, którzy chcą
rozpocząć swoją przygodę z pigmentacją. Nauczysz się samodzielnie wykonywać makijaż
permanentny metodami maszynowymi.

Uczestnicząc w naszym szkoleniu poznasz
podstawowe techniki pigmentacji brwi: Ombre Brows, Insta Brows oraz Powder Effect.
Idealna propozycja dla wszystkich, którzy
chcą nauczyć się różnych metod pigmentacji
brwi.

Szkolenie obejmuje makijaż permanentny
brwi metodą pudrową. Prowadzone jest poziomie początkującym i kompleksowo przygotowuje do samodzielnego wykonania zabiegu.

5

dni

7 000 zł

8 modelek

4

dni

4 500 zł

|

6 modelek

3

dni

3 800 zł

4 modelki

|

|

Makijaż permanentny

Makijaż permanentny

Makijaż permanentny

Naucz się samodzielnie wykonywać zabiegi
makijażu permanentnego brwi metodą pudrową Ombre Brows. Dowiedz się, w jaki sposób
używać specjalistycznych urządzeń, narzędzi
i preparatów oraz jak posługiwać się analizą
kolorystyczną, aby uzyskać zamierzony efekt.
Szkolenie prowadzone jest na poziomie początkującym.

Metoda ta pozwala uzyskać mocniejszy efekt
pigmentacji brwi. Dowiedz się, w jaki sposób
używać specjalistycznych urządzeń, narzędzi
i preparatów, jak posługiwać się analizą kolorystyczną, aby uzyskać zamierzony efekt.
Szkolenie przeprowadzane jest na poziomie
początkującym.

Poznaj metodę ręcznej pigmentacji brwi przy
użyciu specjalistycznych narzędzi. Dowiesz się
jak poprawnie prowadzić ruchy swojej ręki by
nadać bardziej naturalny efekt brwią swoich
klientek.

Ombre brows

3

dni

3 800 zł

2-3 modelki

Microblading

Insta brows

3

dni

3 800 zł

5

2-3 modelki

3

dni

3 800 zł

4 modelki

|
Makijaż permanentny

Makijaż permanentny

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnej
pigmentacji ust i brwi. Na kursie poznasz
techniki rysunku wstępnego, pigmentologię
, przepisy bhp oraz przeciwwskazania wykonywania zabiegów makijażu permanentnego

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnej pigmentacji ust i kresek. Na kursie poznasz budowę i anatomię ust, techniki rysunku wstępnego, kolorymetrię oraz jak odpowiednio
dopasować kształt kreski pod budowę oka .

Makijaż permanentny

Usta i Brwi

Usta

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnej
pigmentacji ust. Na kursie poznasz budowę
i anatomię ust oraz techniki rysunku wstępnego, kolorymetrię i zasady bhp.

3

dni

3 800 zł

3 modelki

DLA
ZAAWAN
SOWA
NYCH
Sugerujemy zabrać ze sobą na szkolenie własny sprzęt, który wykorzystujesz do codziennej pracy. Dobrze znane
Ci urządzenie znacząco ułatwi ćwiczenia oraz późniejszą samodzielną pracę.

4

dni

5 500 zł

Usta i Kreski

5-6 modelek

4

dni

5 500 zł

5 modelek

||

||
Makijaż permanentny

Makijaż permanentny

Brwi, kreski, usta

Powder brows

Szkolenie przeznaczone dla osób, które
ukończyły podstawowy kurs makijażu permanentnego i pragną utrwalić swoją wiedzę
oraz polepszyć technikę pracy. Na szkoleniu
wykonasz zabiegi makijażu permanentnego
brwi, kresek i ust przy zastosowaniu wskazówek naszych trenerów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykonują już makijaż permanentny brwi
metodą Powder i pragną udoskonalić swój
warsztat pracy. Poznasz tajniki pigmentacji,
które pozwolą udoskonalić Ci warsztat pracy
i wykonanać prawidłowy zabieg

3

dni

3 800 zł

6 modelek

1

dzień

1 900 zł

2 modelki


||

||

Makijaż permanentny

Makijaż permanentny

Makijaż permanentny

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które
chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności
z zakresu pigmentacji kresek. Podczas szkolenia poznasz tajniki pracy naszych specjalistów
oraz udoskonalisz swój warsztat pracy. Szkolenie obejmuje techniki pigmentacji w linii
rzęs i dekoracyjnej.

Szkolenie kierowane jest do osób, które pragną poszerzyć swoje wiedzę i umiejętności
z zakresu pigmentacji ust oraz zasady kolorymetrii, niezbędne do codziennej pracy.
Ponadto, szczegółowo omówiona będzie technika wykonywania pigmentacji ust 3D

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które
chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności
z zakresu pigmentacji kresek. Podczas szkolenia poznasz tajniki pracy naszych specjalistów
oraz udoskonalisz swój warsztat pracy. Szkolenie obejmuje techniki pigmentacji w linii
rzęs i dekoracyjnej.

Insta brows

1

dzień

1 900 zł

Kreski

Usta

2 modelki

1

dzień

1 900 zł

6

2 modelki

1

dzień

1 900 zł

2 modelki

||
Makijaż permanentny

Makijaż permanentny

Omre Brows Masterclass

Ultra Light Brows

Zdobądź tytuł Masterclassa z zakresu makijażu permanentnego brwi metodą Ombre
Brows. Szkolenie dedykowane jest dla osób,
które posiadają doświadczenie w pigmentacji. Podczas szkolenia poznasz tajniki pracy
naszych specjalistów oraz udoskonalisz swój
warsztat.

Szkolenie Ultra Light Brows skierowane jest
do osób chcących zmienić dotychczasową
technikę pracy na lżejszą i bardziej subtelną,
w szczególności do osób z tak zwaną „ciężką
ręką” oraz do wszystkich tych, którzy chcą
poznać tajniki ultra pudrowych pigmentacji.
Szkolenie przeprowadzane jest na poziomie
średnio - zaawansowanym.

dzień

1

1 900 zł

2-3 modelki

UZUPE
ŁNIAJ
ĄCE

Zalecana własna modelka

2

dni

3 000 zł

2-3 modelki

Makijaż permanentny i tatuaż

NOWA FORMA
FINANSOWANIA
Skorzystaj z nowej formy
finansowania szkoleń
z naszej oferty.
Wybierz Szkolenie na raty.
Skontaktuj się z najbliższą
placówką Broadway Beauty
i zapytaj o szkolenie,
które Cię interesuje.

Makijaż permanentny i tatuaż

Usuwanie tatuażu i makijażu
permanentnego removerem

Laserowe usuwanie makijażu
permanentnego i tatuażu

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnego
wykonywania zabiegu usuwania makijażu
permanentnego lub tatuażu removerem Li
pigments Lift. Podczas zabiegu pracuje się na
urządzeniu oraz kartridżu, którym wprowadza
się preparat w skórę, a ten rozbija cząsteczki
tuszu i wypycha go na zewnątrz.

Naucz się najskuteczniejszej metody usuwania makijażu permanentnego i tatuażu, dzięki
zastosowaniu laserów Q-switch najnowszej
generacji. Poznaj działanie urządzeń, zdobądź
praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu wykonywania zabiegów.

1

dzień

1 000 zł

3 modelki

1

dzień

1 300 zł

3 modelki

Makijaż permanentny

Mikropigmentacja
brodawki sutkowej

Regeneracja blizn
dla linergistów

Na naszym szkoleniu dowiesz sie jak precyzyjnie wykonać rysunek brwi i ust przed wykonaniem makijażu permanentnego. Jest to
idealna propozycja, aby nauczyć się i utrwalić
tą sztukę.

Zdobądź wiedzę z zakresu wykonywania zabiegu mikropigmentacji brodawki sutkowej.
Zaprezentowana na szkoleniu technika wykonywania makijażu permanentnego otoczki
brodawki sutkowej (tzw. aureoli), jest istotnym elementem przywrócenia estetycznego
wyglądu piersi po zabiegach chirurgicznych.

Szkolenie regeneracja blizn przygotuje Cię do
profesjonalnej pracy z bliznami w gabinecie
linergisty. Zgłębisz tajniki microneedlingu
oraz dowiesz się jak radzić sobie z bliznami
przed pigmentacją. To idealne rozwiązanie
w nowoczesnej branży PMU skierowane do
osób z doświadczeniem w zawodzie linergisty,
kosmetologii.

Perfekcyjny rysunek

1

dzień

1 000 zł

2 modelki

2

dni

3 500 zł

7

1 modelka

1

dzień

1 500 zł

1-2 modelki

Makijaż permanentny i tatuaż

Laserowe usuwanie kreski
na powiekach

Mikropigmentacja

Skóra głowy

2

dni

3 500 zł

1 modelka

Opanuj skuteczną technikę usuwania niechcianego lub nieudanego makijażu permanentnego wykonanego na powiece, stosując
najnowocześniejsze urządzenia laserowe.
Poznaj przeciwwskazania, zasady obsługi
urządzeń laserowych oraz technikę aplikacji
wkładek tytanowych.

1

dzień

2 000 zł

1-2 modelki

Szkolenia profesjonalne na raty

Jeszcze
łatwiejsze
finansowanie

 SZYBKA DECYZJA
 BEZ FORMALNOŚCI
o szczegóły pytaj w placówkach

8

Liczba modelek uzależniona jest od predyspozycji kursanta oraz innych czynników niezależnych od organizatora szkolenia

Mikropigmentacja medyczna skóry głowy to
zabieg, który umożliwia zakamuflować łysienie oraz optycznie zagęścić włosy. Zabieg
polega na wprowadzeniu specjalistycznego
pigmentu do pigmentacji scalpu za pomocą
urządzenia do PMU i mikropigmentacji. Podczas szkolenia poznasz m.in choroby skóry
głowy, budowę i fizjologię włosa oraz czynniki
wpływające na łysienie.

choose
your
color
110
Honey
Brown
109
Dark Ash
Brown

107
Chocolate
Mousse

Najwyższej jakości
Pigmenty Urządzenia Akcesoria
do Makijażu Permanentnego
permanentworld.com

NOWOŚĆ!
Teraz również
BROWS w 1,5 ml saszetkach!
SERIA

Wygodne, jednorazowe, bezpieczne!
Kup już teraz - przetestuj

*

KOSME
TOLOGIA
ESTETY
CZNA

MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626

Piękno u źródła

KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
Kosmetologia estetyczna to połączenie najnowszych osiągnięć naukowych
i technologicznych w zakresie dermatologii oraz kosmetologii. Zabiegi, których celem jest zapobieganie starzeniu się skóry i usuwanie lub rekonstrukcja
powstałych już mankamentów. Efektem ich połączenia otrzymujemy piękną
i jędrną skórę twarzy oraz całego ciała. Posiadamy bogatą ofertę kursów dla
kosmetyczek, kosmetologów, pielęgniarek i lekarzy, którzy chcą rozszerzyć
swoją ofertę i zapewnić najwyższą jakość usług dla swoich klientów.

BBGlow

Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać
mezoterapię mikroigłową twarzy poprzez
aplikację preparatów przy pomocy urządzenia
do mikronakłuwania. Zabieg poprawia kondycję skóry, rewitalizując ją i pozwalając na
redukcję różnego rodzaju defektów.

Zabieg BB Glow polega na ujednoliceniu kolorytu skóry, wygładzeniu jej oraz rozświetleniu.
Technika wykonania jest zbliżona do mezoterapii mikroigłowej, natomiast wprowadza się
specjalistyczną ampułkę, której kolor musi
być najbardziej zbliżony do odcienia skóry
klienta. Na szkoleniu zdobędziesz niezbędną
wiedzę teoretyczną oraz wykonasz zabiegi
praktyczne na modelkach.

900 zł

2-3 modelki

1

dzień

700 zł

Wybierz Szkolenie na raty.
Skontaktuj się z najbliższą
placówką Broadway Beauty
i zapytaj o szkolenie,
które Cię interesuje.

2-3 modelki

Poznaj możliwości, jakie dają połączenie zabiegów BB Glow i mezoterapii mikroigłowej.
Ich celem jest uzyskanie efektu estetycznego,
polegającego na rozjaśnieniu i wygładzeniu
skóry twarzy oraz stymulacja do przebudowy.
Każdy z uczestników zdobędzie także wiedzę
na temat zabiegów z zastosowaniem promieniowania świetlnego LED.

1

dzień

1 200 zł

2-3 modelki

BESTSELLER

dzień

Skorzystaj z nowej formy
finansowania szkoleń
z naszej oferty.

Mezoterapia mikroigłowa
i BBGlow

Mezoterapia mikroigłowa

1

NOWA FORMA
FINANSOWANIA

Peelingiem Chemicznym

Mikronakłucia w połączeniu z

Urządzenie Plasma

Lifting Skóry

Mezoterapia igłowa

Podczas szkolenia dowiesz się jak wykonać
innowacyjny zabieg łączący zastosowanie
specjalistycznego peelingu liftingującego
z mikroknakłuciami. Efekt to mocna regeneracja, biorewitalizacja, napięcie i rozjaśnienie
skóry. Zapoznasz się z urządzeniami do mezoterapii mikroigłowej, procedurą zabiegową,
reakcjami skóry, a także postępowaniem po
zabiegowym.

Wykonywanie nieinwazyjnego liftingu skóry,
redukcja zmarszczek, usuwanie przebarwień
przy zastosowaniu specjalistycznego urządzenia emitującego plazmę. Plasmę można
wykorzystać przy wielu zabiegach kosmetologii estetycznej, zapewniając kompleksową
obsługę klientów swojego gabinetu. Dowiedz
się jak plazma oddziałuje na skórę i tkankę
podskórną.

Mezoterapia igłowa to jeden z najpopularniejszych zabiegów odmłodzenia i rewitalizacji
skóry. Niezbędna wiedza teoretyczna oraz
praktyczna do samodzielnego przeprowadzania zabiegu. Poznaj różne metody iniekcji
i naucz się wykorzystywać je w maksymalnie
trafny sposób. Szkolenie obejmuje mezoterapię twarzy, szyji i dekoltu oraz skóry głowy.

1

dzień

1 200 zł

2 modelki

1

dzień

1 500 zł

13

2-3 modelki

1

dzień

1 200 zł

3-4 modelki

||

Mezoterapia igłowa
dla zaawansowanych
Program szkoleniowy dostarczy Ci wiedzy
z technik pracy z ciałem, zarówno ćwiczenie
na rozstępach, bliznach, ale także innowacyjną terapię drenażu na punktach spustowych
oraz techniki cienkoigłowe. Niezbędna wiedzy
teoretyczna oraz praktyczna do samodzielnego przeprowadzania zabiegów z zakresu
kosmetologii estetycznej.

dzień

1

1 100 zł

3-4 modelki

Lipoliza iniekcyjna

Stymulatory tkankowe

Lipoliza iniekcyjna to zabieg, który pomaga
w redukcji tkanki tłuszczowej. Podczas szkolenia nauczysz się wprowadzać preparaty lipolityczne takie jak fosfatydylocholina i dekosycholan sodu za pomocą igły.

Stymulatory tkankowe to wykorzystywane
w medycynie przeciwstarzeniowe preparaty,
służące do odbudowy struktury skóry, dzięki
stymulacji komórek skóry, kolagenu i elastyny. Po zaaplikowaniu dają bardzo naturalne
efekty poprawy jędrności,skóry. Przeznaczone
dla osób, które ukończyły szkolenie z mezoterapii igłowej.

1

dzień

1 100 zł

2-3 modelki

dzień

1

2 100 zł

2-4 modelki

Liczba modelek uzależniona jest od predyspozycji kursanta oraz innych czynników niezależnych od organizatora szkolenia

||

Stymulatory tkankowe
dla zaawansowanych

Osocze i fibryna
bogatopłytkowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które
chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z wykonywania zabiegów stymulatorów tkankowych.
Zaawansowane szkolenie obejmuje techniki
takie jak BAP na ciało i twarz, technika liftingu
Vector 3D, praca z hydroksyapatytem wapnia
o niskim stężeniu.

Zdobądź umiejętności, które pozwolę Ci samodzielnie wykonywać zabiegi rewitalizacji
i liftingu skóry z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego oraz fibryny bogatopłytkowej.
Dowiedz się, w jaki sposób dobierać i stosować odpowiednie metody aplikacji i jak obsługiwać wirówkę laboratoryjną.

1

dzień

2 100 zł

2-3 modelki

Fibryna bogatopłytkowa
Specjalna procedura odwirowania i izolowania, powoduje, że preparat utrzymuje się
i działa dłużej w miejscu jego podania niż zabieg osocza. Poznaj zasady obsługi wirówki
laboratoryjnej oraz sposób aplikowania fibryny. Dowiedz się, jakie właściwości medyczne
posiada fibryna bogatopłytkowa i jak możesz
je wykorzystać w swojej pracy, zapewniając
klientom znaczną poprawę wyglądu skóry.
1

dzień

1 900 zł

3 modelki

dzień

1

3 000 zł

3-4 modelki

Osocze bogatopłytkowe
Poznaj możliwości rewitalizacji i liftingu skóry
z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego.
To jeden z najbezpiecznych zabiegów iniekcyjnych. Podawany jest preparat pozyskiwany
z autologicznej krwi klienta. Szkolenie pozwala
zapoznać się z zasadami obsługi wirówki laboratoryjnej oraz metodami podawania preparatu, przy użyciu właściwie dobranych narzędzi.

1

1

dzień

2 200 zł

14

3 modelki

2 000 zł

3 modelki

Techniki wypełnień
Kwasem hialuronowym

Techniki wypełnień kwasem
hialuronowym twarzy
Szkolenie przygotuje Cię do wykonywania
zabiegu wypełniania zmarszczek kwasem
hialuronowym usieciowanym. Omówione
zostaną zmarszczki poziome czoła, palacza,
marionetki, lwia zmarszczka, kurze łapki, fałd
wargowo-nosowy. Podczas szkolenia poznasz
techniki iniekcji– liniowa wsteczna (tunelowa),
kanapkowa, wachlarzowa, punktowa.

dzień

Usta

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnego
wykonywania zabiegu wypełniania ust kwasem hialuronowym usieciowanym. Poznasz
następujące techniki iniekcji-liniowa (tunelowa), zatrzaskowa, kolumnowa. Szkoleniowiec
dokładnie omówi budowę, anatomię i kształty
ust.

1

dzień

2 200 zł

3 modelki

Specjalista z technik

Innowacyjne techniki wypełnień soft filling

Wypełnień kwasem
hialuronowym

Plasma Filler
Wypełniacz autologiczny

Skinboostery to innowacyjne preparaty bazujące na kwasie hialuronowym o niskim
stopniu sieciowania, który daje efekt silnego
nawilżenia skóry oraz delikatnego efektu wypełnienia zmarszczek. Na szkoleniu poznasz
techniki wykonywania zabiegów zarówno przy
pomocy igły, jak i kaniuli.

Szkolenie obejmuje podstawowe techniki wypełniania ust oraz zmarszczek kwasem hialuronowym. Omówione zostaną zmarszczki
poziome czoła, palacza, marionetki lwia
zmarszczka, kurze łapki, fałd wargowo-nosowy, oraz usta. Podczas szkolenia poznasz
techniki iniekcji– liniowa wsteczna (tunelowa),
kanapkowa, punktowa, zatrzaskowa.

Autologiczny wypełniacz (Plasma Filler) jest
materiałem ekstrahowanym z własnego
osocza krwi pacjenta i transformowanym do
postaci żelu. Zabiegi pozwalają uzyskać całkowicie naturalny lifting twarzy. Szkolenie ze
względu na wysoki stopień zaawansowania
dedykowane jest dla osób posiadających doświadczenie w dziedzinie wypełniaczy tkanek
miękkich i osocza.

Skinboostery

1

dzień

1 200 zł

3 modelki

2

Techniki wypełnień kwasem hialuronowym

dni

3 800 zł

5 modelek

Zaawansowane techniki wypełnień
kwasem hialuronowym

Wolumetria
Modelowanie twarzy

Usta dla zaawansowanych

Zdobędziesz wiedzę z modelowania i konturowania twarzy przy pomocy kwasu hialuronowego ( tzw. wolumetria). Część teoretyczna
obejmuje następujące obszary zabiegowe –
modelowanie brody i żuchwy, modelowanie
nosa, kości policzkowych, nadawanie objętości w obszarze policzków, dolina łez, nadawanie objętości grzbietom dłoni.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły metody podstawowe wypełniania ust
kwasem hialuronowym. Nauczysz się: modelowania kształtu ust, wyznaczania właściwej
symetrii przy zastosowaniu augmentacji.
Poznasz sposoby wypełniania ust na płasko
inspirowane technikami wypełnień: Garunova,
technika paryska, Russian i Hollywood Lips.

1

dzień

2 500 zł

3 modelki

1

1

dzień

1 500 zł

Zalecana własna modelka

1 modelka

dzień

3 000 zł

3 modelki

2 400 zł

2-3 modelki

Nici PDO
Szkolenie to przygotuje Cię do wykonywania
zabiegów, polegających na aplikowaniu w wybrane obszary skóry twarzy, szyi i dekoltu,
specjalistycznych, krótkich nici wchłanialnych
(PDO).Ujędrnienie skóry, usunięcie drobnych
zmarszczek, działanie napinające. Omówimy
obszary zabiegowe-czoło, zmarszczki wokół
oczu, wargowo-nosowe, szyja, dekolt.

dzień

1

2 200 zł

2-3 modelki

Innowacyjne techniki
mezoterapii

Radiofrekwencja mikroigłowa

Na szkoleniu poznasz tajniki technik wykonywania zabiegów takich jak regeneracja dłoni,
płatków uszu oraz lifting twarzy za pomocą 3
innowacyjnych technik. Dowiesz się jak personalizować poszczególne zabiegi, jak łączyć
preparaty w celu uzyskania jak najbardziej
satysfakcjonujących rezultatów.

Poznaj moc radiofrekwencji mikroigłowej.
Dzięki szerokiemu zastosowaniu frakcyjnej
fali radiowej uzyskujemy dobre efekty kliniczne w takich problemach jak: opadająca
powieka, zmarszczki, wiotkość skóry, blizny,
rozstępy, możemy uzyskać znacznie lepszy
efekt terapeutyczny niż w standardowej technologii fali radiowej.

Ekspert Regeneracji
Pracy z bliznami na silnych peelingach chemicznych takich jak TCA o różnych stężeniach.
Poznasz trendy w mikronakłuwaniu oraz jakie
procesy biochemiczne i na jakich schematach
opieramy aktywność zabiegu w skórze. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz
praktycznej gdzie pod okiem trenera wykonasz zabiegi na modelkach.

dzień

1

1

dzień

1 200 zł

15

3 modelki

1

dzień

1 400 zł

3 modelki

Obrazowanie USG
w kosmetologii
Badania ultrasonograficzne stają się coraz
bardziej popularne w medycynie estetycznej i kosmetologii. Dzięki szkoleniu poznasz
techniki pracy ultrasonografii, dowiesz się jak
odczytywać przydatne Ci wyniki oraz jak pomagać sobie podczas wykonywania zabiegów.

1

dzień

800 zł

3-4 modelki

Dopiero zaczynasz przygodę z iniekcjami? To
rozwiązanie specjalnie dla Ciebie. Trzy różne
szkolenia z technik iniekcyjnych, które pozwolą Ci zdobyć ogromną wiedzę z zakresu
zabiegów regeneracyjnych i stymulujących.
To wyjątkowe połączenie topowych na rynku
technik szeroko wykorzystywanych w praktyce gabinetowej.

3

dni

5 000 zł

6-9 modelek

Medyczne

Peelingi chemiczne
Nauczysz się w jaki sposób inicjować głębokie złuszczanie, jak oczyszczać i regenerować
skórę, by odzyskała jędrność oraz blask. Poznasz kryteria doboru kwasów, by uzyskać
pożądany efekt, przy odpowiedniej ochronie
skóry pacjenta. Szkolenie prowadzone jest na
kwasach o wyższym stężeniu i skierowane do
osób, które ukończyły szkolenie z peelingów
podstawowych.
1

dzień

900 zł

3 modelki

Kompleksowe szkolenia z zakresu wypełnień
bruzd oraz czerwieni wargowej. Techniki pracy z kwasem hialuronowym, jego właściwości
reologiczne, dowiesz się jak zachowuje się
w skórze oraz jak plastycznie budować stelaż
wypełniający. Poznasz jak stworzyć idealne
usta, poznasz ich symetrię oraz sposób na
podkreślenie nawet tych bardzo problematycznych.
3

dni

3 700 zł

5-6 modelek

NOWA FORMA
FINANSOWANIA
Skorzystaj z nowej formy
finansowania szkoleń
z naszej oferty.
Wybierz Szkolenie na raty.
Skontaktuj się z najbliższą
placówką Broadway Beauty
i zapytaj o szkolenie,
które Cię interesuje.

Dzięki nam nauczysz się wszystkich metod
opracowywania ciała i twarzy. Pakiet szkoleń
przeprowadzi Cię przez mezoterapię również
z mikronakłuciami łączonymi z peelingami
chemicznymi. Otrzymasz kompleksową wiedzę na temat mezoterapii i staniesz się specjalistą z innowacyjnym podejściem do terapii
iniekcyjnych.

3

dni

2 900 zł

Szkolenia profesjonalne na raty

Jeszcze
łatwiejsze
finansowanie

 SZYBKA DECYZJA
 BEZ FORMALNOŚCI
o szczegóły pytaj w placówkach
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5-6 modelek

KOSME
TYKA

MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626

BESTSELLER

Klasyczne piękno
KOSMETYKA
Kosmetyka to bezinwazyjne rozwiązanie na piękny i zdrowy wygląd skóry.
Szkolenie z tej dziedziny to świetny wybór na rozpoczęcie przygody z branżą beauty. Biała kosmetyka nieustannie cieszy się dużą popularnością wśród
klientek, zwłaszcza tych, które mają obawy przed zabiegami z ingerencją igieł.

Kurs kosmetyczny
Szkolenie łączy najpopularniejsze zabiegi z zakresu kosmetyki białej ( masaż twarzy, hydrabrazję i oczyszczanie wodorowe, ultradźwięki,
hennę pudrową, depilację woskiem). Kurs
prowadzony jest na poziomie początkującym
i skierowany do osób rozpoczynających przygodę w branży kosmetycznej lub chcących wprowadzić nowe usługi do swojego gabinetu.

5

1

dzień

800 zł

2 modelki

1

dzień

800 zł

3 modelki

10 modelek

Efekt Hollywood

Depilacja woskiem

Szkolenie przedstawia zagadnienie dermabrazji manualnej, która dzięki użyciu skalpela,
pozwala skutecznie usunąć zrogowaciały naskórek oraz owłosienie na twarzy tzw. meszek.
Dowiesz się, jakie defekty powierzchniowe
możesz eliminować. Poznasz właściwą i bezpieczną technikę posługiwania się skalpelem
i zyskasz wiedzę na temat preparatów.

Zdobądź wiedzę z wykonywania zabiegu
usuwania niepożądanego lub nadmiernego
owłosienia, z poszczególnych obszarów ciała. Zaprezentowana zostanie aplikacja wosku
twardego bezpaskowego oraz wosku miękkiego paskowego. Omówione zostaną następujące obszary zabiegowe depilacji- łydki, uda, pachy, wąsik, ręce, plecy oraz klatka piersiowa.

1

dzień

700 zł

3 modelki

1

dzień

800 zł

3 modelki

Mikrodermabrazja
diamentowa

Peelingi Chemiczne

Poznaj skuteczną metodę oczyszczania skóry,
która polega na mechanicznym złuszczaniu
naskórka z zastosowaniem specjalistycznego
urządzenia z głowicą diamentową. Zgłębisz
wiedzę z zakresu dostępnych urządzeń oraz
rodzaju głowic i ich zastosowaniem podczas
zabiegów.

Zapoznasz się z rodzajami kwasów - AHA oraz
BHA i zyskasz wiedzę, w jaki sposób wykorzystywać ich właściwości, przy oczyszczaniu
i rewitalizacji skóry. Poznasz kryteria doboru
kwasu do zamierzonego efektu zabiegowego oraz metodykę jego działania. Szkolenie
prowadzone jest na poziomie początkującym
i obejmuje najczęściej używane kwasy t.j. glikolowy, salicylowy, migdałowy.

Depilacja pastą cukrową
Zdobądź wiedzę z wykonywania zabiegu
usuwania niepożądanego lub nadmiernego
owłosienia, z poszczególnych obszarów ciała. Zaprezentowana zostanie aplikacja pasty
cukrowej z wykorzystaniem niezbędnych
preparatów. Omówione zostaną następujące
obszary zabiegowe depilacji- łydki, uda, pachy, wąsik, ręce, plecy oraz klatka piersiowa.

3 000 zł

Dermabrazja manualna

Wybielanie zębów
Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnego
wykonywania zabiegu kosmetycznego wybielania zębów przy pomocy lampy LED oraz
żelu wybielającego PureLite. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęstsze przyczyny
powstawania przebarwień, przeciwwskazania
do zabiegu oraz zalecenia pozabiegowe. * Przy
zakupie lampy do wybielania zębów szkolenie
w cenie 500zł.

dni

1

dzień

500 zł

18

3 modelki

1

dzień

900 zł

3 modelki

Liczba modelek uzależniona jest od predyspozycji kursanta oraz innych czynników niezależnych od organizatora szkolenia

Body piercing

Hydrabrazja i oczyszczanie
wodorowe

To szkolenie kompleksowo przygotuje Cię do
samodzielnego wykonywania kosmetycznych
zabiegów przekłuwania różnych części ciała,
w celu umieszczenia w nich ozdób o charakterze upiększającym. Poznasz przeciwwskazania
do zabiegu, zalecenia dla klienta, po jego wykonaniu, niezbędne preparaty oraz akcesoria.

Hydrabrazja i oczyszczanie wodorowe to zabieg polegający na intensywnym nawilżeniu
skóry i redukcji wolnych rodników. Przy pomocy specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego wtłacza się w skórę cząsteczki wodoru.
To jeden z najczęściej wybieranych zabiegów
antyoksydacyjnych.

Elektrokoagulacja
Samodzielne wykonywanie zabiegów elektrokoagulacji. Naucz się obsługiwać elektrokoagulator - urządzenie emitujące prąd o wysokiej częstotliwości powodujące miejscową
termolizę. Przy jego pomocy, osiągniesz różne
cele zabiegowe, takie jak: epilacja, zamknięcie
naczynek krwionośnych, usunięcie włókniaków itp.

1

dzień

800 zł

2 modelki

1

dzień

1 600 zł

4-6 modelek

1

dzień

700 zł

Szkolenia profesjonalne na raty

Jeszcze
łatwiejsze
finansowanie

 SZYBKA DECYZJA
 BEZ FORMALNOŚCI
o szczegóły pytaj w placówkach
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1-2 modelki

FACE&
BODY
MODELING

Liczba modelek uzależniona jest od predyspozycji kursanta oraz innych czynników niezależnych od organizatora szkolenia

Profesjonalny odchudzający

Masaż brzucha z elementami
terapii wiscelarnej

Masaż 3D

Masaż Kobido

Masaż (stymulujący) liftujący 3D jest to holistyczna terapia manualna pozwalająca
podejść do każdego klienta w sposób indywidualny. Dzięki poszczególnym elementom
zabiegu, wykonywanym podczas masażu, zapewniamy naszym klientom głęboką relaksację, rozluźnienie spiętych mięśni.

Kobido to masaż pochodzący z Japonii, z którego skorzystało już miliony kobiet. Nazywany
niechirurgicznym liftingiem twarzy, działający
na głębokie warstwy skóry. Na szkoleniu zdobędziesz szczegółową wiedzę teoretyczną na
temat historii i filozofii najstarszego masażu
japońskiego.

2

dni

2 000 zł

5 modelek

2

dni

1 800 zł

3 modelki

Masaż odchudzający, który wykorzystuje techniki masażu klasycznego, ma za zadanie rozbicie
komórek tłuszczowych, znajdujących się w tkance podskórnej, odprowadzenie toksyn oraz zalegającej chłonki, poprawę ukrwienia. Za pomocą
technik ugniatania, uciskania czy oklepywania
można modelować i wyszczuplać sylwetkę.
dzień

1

1 200 zł

2 modelki

Drenaż limfatyczny twarzy

Kinesiotaping twarzy

Masaż 4D

Drenaż limfatyczny, czyli inaczej masaż limfatyczny jest jedną z najskuteczniejszych metod
leczenia obrzęków limfatycznych. Wciąż nie
docenia się roli układu limfatycznego w ciele
człowieka, tymczasem kiedy nie jest on w pełni sprawny dochodzić może do wielu zaburzeń
w funkcjonowaniu naszego organizmu. Drenaż
limfatyczny może dotyczyć także twarzy.

Kinesiology Taping to terapia łącząca elementy
medycyny europejskiej i dalekowschodniej gdzie
nie leczy się choroby (objawów), ale pacjenta.
W terapii wykorzystujemy plaster k-active tape
o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi
z łaciny kinesiologia-nauka o ruchu, a wiec poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji.

Szkolenie opiera się na części teoretycznej oraz
praktycznej. Poznasz na nim klasyczne techniki
masażu, ale także innowacyjne elementy opracowane specjalnie przez naszych ekspertów.
Dzięki nim wyróżnisz się na tle konkurencji
i sprawisz, że zabiegi w Twoim gabinecie będą
wyjątkowe. Dodatkowo dowiesz się jak w masażu
relaksacyjnym zawrzeć elementy wyszczuplające i drenujące.

1

dzień

1 200 zł

2 modelki

1

dzień

800 zł

3 modelki

DOSZKO
LENIA
Masaż Kobido
To szkolenie zostało stworzone dla wszystkich tych, którzy chcą popracować nad swoim warsztatem, wymienić się doświadczeniami. Wykorzystaj tę szansę na rozszerzenie
i utrwalenie wiedzy z techniki masażu Kobido.

1

dzień

1 000 zł

21

dni

1 500 zł

5 modelek

NOWA FORMA
FINANSOWANIA

doszkolenie

Zaawansowane szkolenia służące rozwijaniu
swoich umiejętności i doskonaleniu technik
pracy. Doszkolenia w naszej ofercie to czas
na pytania i rozwianie wszelkich wątpliwości. To sposób na sprawdzenie się pod okiem
eksperta. Indywidualne podejście pod kątem
praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności.

2

3 modelki

Skorzystaj z nowej formy
finansowania szkoleń
z naszej oferty.
Wybierz Szkolenie na raty.
Skontaktuj się z najbliższą
placówką Broadway Beauty
i zapytaj o szkolenie,
które Cię interesuje.

zaawansowana
radiofrekwencja
mikroigłowa

*do wyboru szkolenie stacjonarne lub online

Poznaj moc
GeNerate

*

dowiedz sie wiecej
na naszym kanale YT

GRATIS!
SZKOLENIE ONLINE
LUB STACJONARNE

TRYCHO
LOGIA

MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626

Piękne i zdrowe włosy
TRYCHOLOGIA

Liczba modelek uzależniona jest od predyspozycji kursanta oraz innych czynników niezależnych od organizatora szkolenia

To dziedzina medycyny i kosmetologii, zajmująca się diagnozowaniem, analizą przyczyn niepokojących zmian, wspomaganiem leczenia chorób skóry głowy i włosów oraz pielęgnacją, która ma na celu poprawę jakości skóry głowy, a tym samym
włosów. Trychologia kosmetyczna - kompleksowe rozpoznanie, diagnostyka, zabiegi terapeutyczne, wsparcie leczenia
dermatologa, endokrynologa, chirurga lub psychoterapeuty. Trychologia obejmuje diagnostykę takich schorzeń jak: łojotokowe zapalenie skóry, łupież tłusty, łupież suchy, atopowe zapalenie skóry, łuszczycę, przerzedzenie włosów, łysienie,
egzemy, hiperhydrozę (nadmierna potliwość) czy trichotilomanię (wyrywanie włosów świadomie lub nieświadomie).

|

||
poziom rozszerzony

Trychologia
dla początkujących

Trychologia
dla początkujących

Otrzymaj szczegółową wiedzę z zakresu zaburzeń fizjologicznych i zmian chorobowych
w obrębie skóry głowy. Uzyskasz niezbędną
wiedzę oraz umiejętności, pozwalające na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, z zastosowaniem specjalistycznych preparatów
kosmetycznych. Poznasz czynniki wpływające
na stan skóry głowy i kondycję włosa oraz
sposób diagnostyki za pomocą mikrokamery. Poszerzając ofertę usług o trychologię,
zapewnisz kompleksowe wsparcie klientom.

Pomóż swoim klientom rozwiązać problem
utraty włosów lub powstrzymać proces łysienia za pomocą mezoterapii igłowej i mikroigłowej. Na szkoleniu dowiesz się jakie
są metody i techniki stymulacji skory głowy
i aplikowaniu w wybrane obszary specjalistycznych preparatów zarówno w kategorii
wyrobów medycznych jaki i kosmetycznych.
Ich zamierzonym efektem zabiegowym będzie
powstrzymanie procesu łysienia lub nadmiernego wypadania włosów oraz rewitalizacja
skóry głowy.

1

dzień

1 700 zł

1 modelka

2

dni

3 000 zł

4 modelki

PODO
LOGIA

MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626

W zdrowym ciele, zdrowy duch
PODOLOGIA
Podologia to dziedzina zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób
stóp. Zabiegi podologiczne mają różnoraki charakter i wymagają od osoby
praktykującej ten zawód wiedzy i praktyki. Podolodzy szczególnie często zajmują się profilaktyką i leczeniem stóp sportowców, pacjentów ograniczonych
ruchowo, dotkniętych chorobami skóry, kości i stawów, chorobami przemiany materii, pacjentami z wadliwym ustawieniem stóp i deformacjami palców,
z dolegliwościami tj.: odciskami, modzelami, brodawkami, a także wrastającymi, czy grzybiczymi paznokciami, pocącymi się stopami, z rozpadlinami na
piętach.

Unibrace
Profesjonalne opracowywanie paznokci odpowiednimi frezami rotacyjnymi, usuwanie
modzeli, odcisków, pękających pięt za pomocą
dłuta i skalpela. Zagadnienia z zakresu: fizjologi i anatomii skóry, paznokci i stóp; chorób
dermatologicznych w podologi; deformacji
i dysfunkcji stóp; hiperkeratoz; preparatów
oraz podstawowych odciążeń pozabiegowych.

BESTSELLER

2

Liczba modelek uzależniona jest od predyspozycji kursanta oraz innych czynników niezależnych od organizatora szkolenia

|

|

Podologia dla początkujących
poziom rozszerzony

Pedicure podologiczny i klamry tytanowe. Zagadnienia fizjologi i anatomii skóry, paznokci i stóp,
chorób dermatologicznych w podologi,deformacji i dysfunkcji stóp, hiperkeratoz, preparatów
oraz podstawowych odciążeń pozabiegowych.
Praca dłutem, skalpelem i narzędziami rotacyjnymi. Korygowanie paznokci wrastających
i wkręcających za pomocą klamer tytanowych,
różnymi technikami.

Rozwinięcie podstawowego o dodatkowe zagadnienia, które rozwiną Twoje umiejętności:
Korygowanie wrastających i wkręcających
paznokci za pomocą klamer trzyczęściowych
oraz rekonstrukcją akrylem. Badania mykologiczne i bakteriologiczne w podologii oraz
współpraca z laboratorium. Terapie w walce
z wirusem HPV- elektrokoagulacja, ziołolecznictwo, metody chemiczne.

dni

2 900 zł

5-6 modeli

5

dni

1 250 zł

3-4 modelki

||

Podologia dla początkujących

3

dni

4 900 zł

8-10 modeli

Pedicure podologiczny
Profesjonalne opracowywanie paznokci odpowiednimi frezami rotacyjnymi, usuwanie
modzeli, odcisków, pękających pięt za pomocą
dłuta i skalpela. Zagadnienia z zakresu: fizjologi i anatomii skóry, paznokci i stóp; chorób
dermatologicznych w podologi; deformacji
i dysfunkcji stóp; hiperkeratoz; preparatów
oraz podstawowych odciążeń pozabiegowych.

2

dni

2 000 zł

3-4 modeli

Ti
Ortonyksja

Klamry tytanowe

Przyczyny powstawania wrastających i wkręcających paznokci oraz problemy nawracalności. Holistyczne podejścia do korygowania
płytki paznokciowej, 5 różnych technik w ortonyksji: klamry tytanowej, trzyczęściowej, rurek
SulciProtektor, tamponady oraz rekonstrukcji akrylem. Część praktyczna da możliwość
przećwiczenia każdej techniki na fantomach
oraz modelach.

Klamry podologiczne
doszkolenie

Jedne z najbardziej skutecznych i efektywnych
rozwiązań. Indywidualnie dostosowanie nici
tytanowych do różnych deformacji płytki
paznokciowej oraz przy stanach zapalnych.
Techniki tworzenia klamer tytanowych, indywidualnego dobory grubości drutu oraz
kształtu, a także jak zaplanować terapie. Zakładanie rurek SulciProtektor oraz tamponad.

Dla absolwentów „Podologia dla początkujących”, „Podologia dla początkujących poziom
rozszerzony”. Doszkolenie z metod ortonyksji,
które nie były omawiane. Możliwość wyboru
tematu: Klamry tytanowe & Rurki SulciProtektor & Tamponada lub Klamry trzyczęściowe
PODO NailBrace & Rekonstrukcja paznokci
wrastających i wkręcających.

2

dni

2 200 zł

4 modeli

1

dzień

1 300 zł

27

2 modeli

1

dzień

1 100 zł

2 modeli

HPV Brodawki wirusowe & Badania
mykologiczne i bakteriologiczne

Odciążenia, ortozy
i taping w gabinecie podologicznym

Rekonstrukcja płytki paznokciowej

Współpraca z laboratorium diagnostycznym.
Różnicowanie infekcji grzybiczych i bakteryjnych. Techniki pobierania materiału mykologicznego i mikrobiologicznego oraz znaczenie
mykologi w pracy podologa. Terapie w podstawowych chorobach aparatu paznokciowego oraz zakażeniach skórnych. Zastosowania
terapii w walce z wirusem HPV- elektrokoagulacja, ziołolecznictwo, metody chemiczne.

Podstawy biomechaniki stopy. Kursant otrzyma wiedzę o deformacjach i dysfunkcjach podologicznych stóp w przypadku zastosowania
indywidualnych ortoz i odciążeń. Nauczy cię
dobierać materiał oraz kształt ortoz i odciążeń pozabiegowych do danej deformacji. Dodatkowo przyswoi wiedzę praktyczną z zastosowania taśm do kinesiotapingu w podologi.

Techniki łączone rekonstrukcji płytki paznokciowej. Kursant otrzyma wiedzę teoretyczną
i praktyczną jak prawidłowo dobrać odpowiednią rekonstrukcje do deformacji aparatu
paznokciowego, a także jak przygotować paznokieć przed zabiegiem oraz przy korekcie.
Nauczy się również różnicować uszkodzeń
pourazowych od zmian grzybiczych.

1

dzień

1 500 zł

1-2 modeli

1

dzień

1 400 zł

28

ćwiczenia

1

dzień

1 100 zł

2-3 modeli

BESTSELLER
|
Podologia dla początkujących
Pedicure podologiczny i klamry tytanowe. Zagadnienia fizjologi i anatomii skóry, paznokci i stóp,
chorób dermatologicznych w podologi,deformacji
i dysfunkcji stóp, hiperkeratoz, preparatów oraz
podstawowych odciążeń pozabiegowych. Praca
dłutem, skalpelem i narzędziami rotacyjnymi. Korygowanie paznokci wrastających i wkręcających
za pomocą klamer tytanowych, różnymi technikami.

3

dni

2 900 zł

5-6 modeli

OPRAWA
OCZU
I WIZAŻ

MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626

Oczy są zwierciadłem duszy
Oczy i ich okolice stanowią najważniejszy element naszej twarzy. O tym jaki
wyraz nadają naszej twarzy decyduje ich oprawa - powieki, brwi, rzęsy, dlatego tak ważne jest by zadbać o ich piękny i estetyczny wygląd. Obecnie coraz więcej klientek decyduję się na nieinwazyjne poprawianie wyglądu swoich
brwi poddając się zabiegom w brow barach oferujących modelowanie i koloryzację brwi za pomocą henny. Zdobądź niezbędne umiejętności i poszerz swoją
ofertę w salonie kosmetycznym.

NOWA FORMA
FINANSOWANIA
Skorzystaj z nowej formy
finansowania szkoleń
z naszej oferty.
Wybierz Szkolenie na raty.
Skontaktuj się z najbliższą
placówką Broadway Beauty
i zapytaj o szkolenie,
które Cię interesuje.

BESTSELLER

OPRAWA OCZU I WIZAŻ

Henna

Henna pudrowa
i architektura brwi

Specjalista stylizacji brwi

Henna to popularny zabieg, który najczęściej
łączony jest z regulacją brwi. Naucz się wykonywać go w sposób poprawny i bezpieczny.
Poznaj sposób dobierania właściwego koloru henny oraz przygotowywania jej. Dobierz
kształt brwi do cech anatomicznych twarzy,
wyreguluj i wykonaj zabieg. W programie dodatkowo depilacja woskiem.

Przygotuj się do samodzielnego wykonywania zabiegu henny pudrowej i regulacji brwi.
Naucz się wykorzystywać zestawy specjalistycznych preparatów do stylizacji marki .
Szkolenie prowadzone jest na poziomie początkującym. Jak idealnie dobierać kształt
brwi do twarzy i wykonać rysunek wstępny.
W części praktycznej kursanci wykonają zabiegi henny na modelkach

Wyjątkowe szkolenie Brow Bar na którym
opanujesz sztukę tworzenia idealnych brwi!
Koloryzacja i tonowanie brwi, nauka rysunku,
idealny kształt łuku brwiowego, henna pudrowa, regulacja oraz laminacja brwi.

Brwi i rzęsy

1

dzień

700 zł

2 modelki

2

dni

1 400 zł

4 modelki

Brow Bar

2

dni

1 700 zł

4 modelki

BESTSELLER

Liczba modelek uzależniona jest od predyspozycji kursanta oraz innych czynników niezależnych od organizatora szkolenia

BROW
BAR

Laminacja brwi i farbka

Lifting rzęs

Wizaż i analiza
kolorystyczna

Laminacja brwi to zabieg, który pozwala na
zmianę kształtu oraz kierunku wzrostu brwi.
Idealnym wykończeniem laminacji jest aplikacja farbki , która pozwoli na podkreślenie
efektu. Przyjdź na szkolenie i dowiedz się jak
prawidłowo wykonywać zabieg, jak odpowiednio nakładać preparaty i kontrolować czas ich
ekspozycji.

Efekt Liftingu daje oczom niepowtarzalną głębię, sprawi iż Twoje rzęsy staną się naturalnie
podkręcone, uniesione oraz optycznie pogrubione. Zaproponuj go klientom swojego gabinetu, zdobywając niezbędna wiedzę i umiejętności praktyczne dostępne dla uczestników
tego szkolenia.

Poznasz historię makijażu i teorię koloru,
najlepsze i najtrwalsze produkty do makijażu
oraz nauczysz się dokonywać analizy kolorystycznej, będącej podstawą udanego wizażu.
Zdobądź umiejętności wykonywania makijażu
okolicznościowego, dziennego, ślubnego oraz
make-up kobiety dojrzałej.

1

dzień

800 zł

3 modelki

1

dzień

700 zł

33

2 modelki

2

dni

1 500 zł

4 modelki

Przedłużanie rzęs

Przedłużanie rzęs

Przedłużanie rzęs

Metoda 1:1

Metoda objętościowa 2D 3D

Metoda Volume Lashes

Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę teoretyczną
oraz praktyczną. Nauczysz się przedłużenia
i optycznie zagęszczenia przyklejanych pojedynczo do rzęs naturalnych. Techniczne
opanowanie metody 1:1 daje podstawy do
prawidłowej nauki metod objętościowych.
Uzyskany efekt sprawia ,że oko wygląda delikatnie i naturalnie jak po użyciu maskary.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które odbyły kurs 1:1. Nabędziesz wiedzę teoretyczną
oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające
samodzielne wykonywanie zabiegów przedłużania, zagęszczania i stylizacji rzęs z zastosowaniem metody objętościowej 2D-3D. Dowiesz
się jak odpowiednio dobierać rzęsy oraz aplikować je za pomocą przydatnych narzędzi.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które odbyły kurs metodą 1:1 oraz metodą objętościową 2D i 3D. Poznasz typy i rodzaje rzęs oraz
kryteria ich doboru, do konkretnego zabiegu.
Szkoleniowiec omówi najpopularniejsze techniki objętościowe.

1

dzień

900 zł

4 modelki

1

dzień

990 zł

1 modelka

1

dzień

1 100 zł

1 modelka

DOSZKO
LENIA
doszkolenie

Stylizacja brwi i rzęs
Brow Code

Laminacja brwi i lifting rzęs
Na szkoleniu dowiesz jak odpowiednio aplikować preparaty by wykonywać zabieg laminacji brwi i liftingu rzęs. Lifting rzęs gwarantuje optyczne wydłużenie rzęs, podniesienie
i podkręcenie ich. Laminacja brwi to zabieg,który pozwala na zmianę kształtu oraz kierunku wzrostu brwi.

1

dzień

1 100 zł

2-3 modelki

Zaawansowane szkolenia służące rozwijaniu
swoich umiejętności i doskonaleniu technik
pracy. Doszkolenia w naszej ofercie to czas
na pytania i rozwianie wszelkich wątpliwości. To sposób na sprawdzenie się pod okiem
eksperta. Indywidualne podejście pod kątem
praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności.

Przeznaczone dla stylistów brwi i rzęs, którzy
wykonują już takie zabiegi jak henna pudrowa,
farbka do brwi i rzęs, laminacja brwi i lifting
rzęs. Stanowi uzupełnienie procedur zabiegowych o innowacyjne schematy stylizacji
produktami marki Brow Code. Wyróżnij się
na rynku i zapewnij swoim klientom zabieg
przyszłości.
1

dzień

800 zł

Szkolenia profesjonalne na raty

Jeszcze
łatwiejsze
finansowanie

 SZYBKA DECYZJA
 BEZ FORMALNOŚCI
o szczegóły pytaj w placówkach

34

4 modelki

BESTSELLER

Laminacja brwi i farbka
Laminacja brwi to zabieg, który pozwala na zmianę kształtu oraz kierunku wzrostu brwi. Idealnym wykończeniem laminacji jest aplikacja farbki,
która pozwoli na podkreślenie efektu. Przyjdź na
szkolenie i dowiedz się jak prawidłowo wykonywać zabieg, jak odpowiednio nakładać preparaty
i kontrolować czas ich ekspozycji.

1

dzień

800 zł

3 modelki

BROW
BAR

Specjalista stylizacji brwi
Brow Bar
Wyjątkowe szkolenie Brow Bar na którym opanujesz sztukę tworzenia idealnych brwi! Koloryzacja
i tonowanie brwi, nauka rysunku, idealny kształt
łuku brwiowego, henna pudrowa, regulacja oraz
laminacja brwi.

2

dni

1 700 zł

4 modelki

P RO F ES J O N A L N E KO S M E T Y K I
D O STYL I ZACJ I BRWI I R ZĘ S

b rowcode. p l

MASZ PYTANIA?
+48 512 773 626

DOSZKO
LENIA

Droga do doskonałości
DOSZKOLENIA
Zaawansowane szkolenia służące rozwijaniu swoich umiejętności i doskonaleniu technik pracy. Doszkolenia w naszej ofercie to czas na pytania i rozwianie wszelkich wątpliwości. To sposób na sprawdzenie się pod okiem eksperta.
Indywidualne podejście pod kątem praktycznego zastosowania zdobytych
umiejętności.
Sugerujemy zabrać ze sobą na szkolenie własny sprzęt, który wykorzystujesz do codziennej pracy. Dobrze znane
Ci urządzenie znacząco ułatwi ćwiczenia oraz późniejszą samodzielną pracę.

Jeśli podstawową wiedzę zdobyłaś/eś
w naszych placówkach możesz skorzystać z 20% zniżki. Promocja dla absolwentów nie lączy się z innymi.

doszkolenie

Stylizacja brwi i rzęs
Brow Code
Postaw na wiedzę master ze szkoleniem Masterclass z Brow Code. Przeznaczone jest ono
dla stylistów brwi i rzęs, którzy wykonują już
takie zabiegi jak henna pudrowa, farbka do
brwi i rzęs, laminacja brwi i lifting rzęs. Stanowi uzupełnienie procedur zabiegowych o innowacyjne schematy stylizacji produktami
marki Brow Code.
1

doszkolenie

dni

800 zł

2-4 modelki

doszkolenie

doszkolenie

Ombre Brows

Powder Brows

Insta Brows

Doszkolenie z pigmentacji brwi metodą Ombre skierowane jest dla osób, które zdobyły
już podstawową wiedzę w tym obszarze, ale
chcą ją poszerzyć bądź usystematyzować. Doszkolenie obejmuje krótki wykład teoretyczny
i rozbudowaną część praktyczną

Podczas szkolenia szczegółowo poznasz metodę Powder Brows, omawione zostaną krok
po kroku aspekty techniczne podczas pigmentacji, stosowane preparaty i narzędzia.
Obszerna część praktyczna pozwoli na dokładne przeprowadzenie zabiegu pigmentacji.

Doszkolenie z pigmentacji brwi metodą Insta
Brows skierowane jest dla osób, które zdobyły
już podstawową wiedzę w tym obszarze, ale
chcą ją poszerzyć bądź usystematyzować.i.
Doszkolenie obejmuje krótki wykład teoretyczny i rozbudowaną część praktyczną.

2

dni

2 500 zł

2 modelki

doszkolenie

2

dni

2 500 zł

2 modelki

2

dni

doszkolenie

2 500 zł

2 modelki

doszkolenie

Makijaż permanentny ust

Makijaż permanentny kreski

Masaż Kobido

Szkolenie przeprowadzane na poziomie zaawansowanym na którym zdobędziesz fachową wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym
będziesz w stanie samodzielnie wykonywać
makijaż permanentny ust. To zabieg cieszący
się dużym zainteresowaniem klientów i powinien znaleźć się w ofercie każdego, szanującego
się gabinetu.

Szkolenie powstało z myślą o osobach, które
chcą zweryfikować swoją wiedzę oraz dopracować umiejętności z zakresu pigmentacji
powiek. Tego typu zabieg makijażu permanentnego cieszy się niesłabnącą popularnością, więc warto włączyć go do oferty swojego
salonu. Przeważająca część praktyczna powoduje, że dogłębnie sprawdzisz zdobytą wiedzę
i przetestujesz omawiane techniki.

To szkolenie zostało stworzone dla wszystkich tych, którzy chcą popracować nad swoim warsztatem, wymienić się doświadczeniami. Wykorzystaj tę szansę na rozszerzenie
i utrwalenie wiedzy z techniki masażu Kobido.

2

dni

2 500 zł

2 modelki

2

dni

2 500 zł

39

2 modelki

1

dzień

1 000 zł

3 modelki

neogenesispolska.pl

Anti-aging
w ampułkach
SPRAWDŹ NOWOŚCI W SKLEPIE

broadwaybeauty.pl

Wielkie możliwości na wyciągnicie ręki!
BROADWAY BEAUTY® COLLEGE
Dajemy Ci wiedzę. Uczymy jak z niej korzystać! Roczna szkoła nauk kosmetologicznych to miejsce gdzie rodzą
się profesjonaliści. Krok po kroku do Mistrza. Nasza szkoła powstała z misją aby "tworzyć" profesjonalistów.
Branża beauty jak każda inna nie powinna mieć tematów tabu. Zdradzamy wszystkie tajniki naszych kierunków.
Uczymy i prowadzimy przez świat piękna. Tworzymy wspólnie z absolwentami ogromną społeczność, która się
wspiera dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

Zapisując się do naszej szkoły zyskujesz:












Na rynku już od 2013 roku
Ponad 3000 absolwentów
Ćwiczenia pod okiem profesjonalistów
Dostęp do materiałów szkoleniowych
Modelki do ćwiczeń na zajęciach praktycznych
Praca na wysokiej jakości materiałach i urządzeniach
200h z dużym naciskiem na ćwiczenia praktyczne
Atrakcyjne rabaty w Broadway Beauty®
Dostęp do zamkniętego forum absolwentów naszej szkoły
Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej
Pomoc w założeniu własnego biznesu

70% PRAKTYKI
30% TEORII

STAŻ W BROADWAY BEAUTY

®

DLA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW

Katowice
+48 512 773 626

Warszawa
+48 572 722 283

Poznań
+48 572 905 571

katowice@broadwaybeauty.pl

warszawa@broadwaybeauty.pl

poznan@broadwaybeauty.pl

Gdańsk

Wrocław

Kraków

+48 500 800 766

gdansk@broadwaybeauty.pl

+48 572 905 573

wroclaw@broadwaybeauty.pl
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PIERWSZA W POLSCE!

Face & Body Modeling
9 500 zł/rok lub 999 zł/mc

10 Mięsięcy

Twoja szansa na przyszłość i jedyny taki autorski program szkoleniowy opracowany
przez ekspertów Broadway Beauty na podstawie wieloletnich doświadczeń. FACE
& BODY MODELLING To zestaw szkoleń z technik manualnych opartych na terapii
twarzy i ciała.

FACE & BODY MODELLING co kryje się pod tą nazwą? Odpowiedź jest prosta, Twoja szansa na przyszłość i jedyny taki
autorski program szkoleniowy opracowany przez ekspertów Broadway Beauty na podstawie wieloletnich doświadczeń. To zestaw szkoleń z technik manualnych opartych
na terapii twarzy i ciała: masaż, akupresura, kinesiotaping
estetyczny oraz wiele innych terapii, które wprowadzą Twój
gabinet w inny wymiar lub sprawią, że Twoja kariera nabierze zupełnie innego tempa. FACE & BODY MODELLING
opiera się na terapiach pochodzących ze wschodu i bazujących na starożytnej wiedzy o energii, jej przepływie
i zaburzeniach powodujących wiele dolegliwości, w tym
i starzenie. Naucz się jak odpowiednimi technikami sprawić, aby skóra była elastyczna, zmarszczki niewidoczne,
a nadmiar tkanki tłuszczowej usunięty. Nie masz wiedzy na
temat anatomii i fizjologii? Z Broadway Beauty zdobędziesz
wiedzę niezbędną do wykonywania zabiegów z zakresu FACE
& BODY MODELLING. Nasi eksperci dadzą Ci wiedzę o tym
jak budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego wpływa na

jego codzienną sprawność i jak „naprawić” jego uszkodzone
elementy. Ale nasz autorski program to nie tylko wiedza
zachodniej medycyny, ale także medycyny wschodu. Dowiesz się co to meridiany, punkty marma oraz wszystko
o energii chi, nauczymy Cię wszystkiego o filozofii zarówno
indyjskiej, jak i chińskiej.
FACE & BODY MODELLING to idealny wybór dla wszystkich
zainteresowanych uzyskaniem umiejętności z zakresu wykonywania terapii manualnych. Podczas całego roku nauki
uczestnicy zajęć poznają przede wszystkim wiele technik
masażu twarzy i ciała, ale także inne formy wspomagania
pracy organizmu jak pinoterapię, akupresurę czy kinesiotaping estetyczny. Kursanci ćwiczą przede wszystkim na
sobie, aby jak najlepiej zrozumieć i poczuć wszystkie terapie, dowiedzieć się czego organizm potrzebuje w danym
momencie oraz jak dostosować siłę i intensywność pracy.
Dodatkowo zapewnimy modelki zabiegowe. Każdy kursant
uzyskuje dostęp do wyjątkowych materiałów szkoleniowych
w postaci podręcznika i audiodeskrypcji technik „Kobido”.

Program Nauczania











Anatomia i fizjologia (mięśnie, unerwienie, ukrwienie: twarz i ciało)
Wstęp do medycyny wschodu: punkty marma i meridiany
Kinesiotaping estetyczny
Akupresura
Kobido
Drenaż limfatyczny twarzy z elementami terapii blizn
Rosyjski masaż brzucha z elementami terapii wisceralnej
Masaż 4D
Masaż balisjki, indonezyjski i rosyjski miodem
Pinoterapia

Warunkiem przystąpienia jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej

BESTSELLER

NOWOŚĆ

b a s i c

Makijaż
Permanentny

Kosmetologia
Regeneratory
Tkankowe

dla początkujących

9 500 zł/rok lub 999 zł/mc

6 000 zł/rok lub 1 000 zł/mc

10 Mięsięcy

6 Mięsięcy

Podczas całego roku nauki uczestnicy zajęć poznają
wiele technik wykonywania, korygowania oraz usuwania
makijażu permanentnego. Jest możliwość oceny pracy
na modelce ze zjazdu poprzedniego, co daje najlepszą
formę nauczania i uzyskania właściwych umiejętności.

Praktyczny program stawiający na rozwój kosmetologa
i powiększenie oferty zabiegowej gabinetu o regeneratory tkankowe. Procedury z zakresu stymulacji i poprawy wyglądu skóry zaawansowanymi technikami iniekcyjnymi oraz techniki peelingów kwasowych. Obejmuje
także proste procedury diagnostyczne jak USG skóry.
Dzięki holistycznemu podejściu do problemów estetycznych, będziesz w stanie dobrać indywidualną terapię
kompleksową, działającą na przyczynę i skutek danego
problemu.

Program Nauczania











Metody cieniowania brwi: Ombre Brows, Powder Effect,
Insta Brows
Pigmentacja powiek górnej oraz dolnej – zagęszczenie
rzęs, Eyeliner.
Pigmentacja ust - klasyczna oraz 3D
Kamuflaż • Kolorymetria oraz geometria
Omówienie zasad pielęgnacji
Korekta i dopigmentowanie po roku oraz kilku latach,
pigmentacja naprawcza
Usuwanie makijażu permanentnego
Usuwanie removerem
Laser Q-switch Nd:Yag
Pierwsza pomoc

BESTSELLER



e x p e r t

Program Nauczania











USG w kosmetologii
Anatomia i fizjologia skóry
Mezoterapia mikroigłowa
Mezoterapia igłowa
Ekspert regeneracji, praca z bliznami i rozstępami
Peelingi medyczne. Intensywne złuszczanie i regeneracja naskórka
Osocze i fibryna bogatopłytkowa
Lipoliza iniekcyjna
Skinboostery
Stymulatory tkankowe level 1

w Polsce od 2013 roku

już ponad 2000 osób absolwentów
ukończyło ten kierunek!

Warunkiem przystąpienia jest posiadanie świadectwa ukończenia
szkoły średniej

Kierunek dla osób z wykształceniem kosmetycznym
(technik kosmetyczny lub studia wyższe)

e x p e r t

Kosmetologia

Podologia

dla zaawansowanych
8 100 zł/rok lub 1 500 zł/mc

9 500 zł/rok lub 999 zł/mc

6 Mięsięcy

10 Mięsięcy

Zostań najlepszym Specjalistą kosmetologii. Starannie
skonstruowany nowy program nauczania zapewnia doskonałe przygotowanie i wysoką efektywność w pracy
w gabinecie kosmetycznym.

Uczestnicy Rocznej szkoły Podologii zdobędą umiejętności i kompetencje niezbędne do świadomego i skutecznego prowadzenia zabiegów podologicznych i stosowania profilaktyki w tym zakresie. W ciągu 200 godzin
zajęć praktycznych i teoretycznych słuchacze zdobędą
niezbędną wiedzę do samodzielnej pracy w zawodzie
Podologa.

Program Nauczania
















Pierwsza pomoc
Anatomia twarzy w medycyny estetycznej.
Mezoterapia mikroigłowa w połączeniu Peelingi chemicznymi
Zabieg Black Doll
Mezoterapia igłowa , omówienie skinboosterów, koktajli, mezobotoks oraz zasady sporządzenia koktajli
w mezoterapii
Lipoliza iniekcyjna i intralipoterapia
Osocze bogatopłytkowe (PRP) i Fibryna bogatopłytkowa (i-PRF)
Techniki aplikacji kwasu hialuronowego (igła i kaniula). Wypełnianie bruzd, fałd, zmarszczek kwasem hialuronowym
Modelowanie i powiększanie ust (technika rosyjska,
technika paryska, technika Garunowa, technika Jolie,
technika Luxury, technika zatrzaskowa, praca kaniulą
i igłą nićmi PDO)
Wolumetria modelowanie kwasem hialuronowym
(kości policzkowe, broda, nos, zuchwa)
Nici Pdo (mono, screw, double screw) + techniki łączone z osoczem, fibryną, kwasem hialuronowym
Skutki uboczne i powikłania

Kierunek dla osób z wykształceniem kosmetycznym
(technik kosmetyczny lub studia wyższe)

Program Nauczania




























Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie podologicznym
Organizacja pracy podologa
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Diagnostyka podologiczna
Anatomia i fizjologia kończyny dolnej
Dermatologia w podologii
Biomechanika
Fizjoterapia w podologii
Diabetologia
Ortopedia i traumatologia
Immunologia
Badania laboratoryjne
Zastosowanie kosmetyków pielęgnacyjnych
w podologii
Zastosowanie preparatów farmakologicznych
w podologii
Praca dłutem i skalpelem
Praca narzędziami rotacyjnymi
Indywidualne ortezy i odciążenia
Kinesiotaping
Fizjoterapia w podologii
Ortonyksja
Rekonstrukcja płytki paznokciowej
Badania mykolgiczne i bakteriologiczne
Zabiegi podologiczne na stopie zdrowej
Zabiegi podologiczne na stopie chorej
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Zajęcia w trybie zaocznym lub dziennym
Warunkiem przystąpienia jest posiadanie świadectwa
ukończenia szkoły średniej
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Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Broadway Beauty zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych usług.

