
Polski Instytut Medycyny i Kosmetologii 
od początku swojej działalności 
koncentrował się na dostarczaniu 
kompleksowej wiedzy z dziedziny 
kosmetologii estetycznej i regeneracyjnej.



Szkolenie dedykowane jest kosmetyczkom i kosmetologom, 
którzy mogą świadczyć  usługi wspomagające zabiegi 
medycyny estetycznej.
Celem kursu jest poznanie anatomii, systemów zabiegowych, 
nieinwazyjnych zabiegów na urządzeniach : fala uderzeniowa, 
infuzja tlenowa,kriolipoliza, elektrostymulacja, stymulacja 
ciepłem,krioterapia, fala ultradźwiękowa HIFU, masażu 
liftingującego Kobido. Celem kształcenia jest przybliżenie 
dostępnych dla kosmetyczek i kosmetologów technik 
zabiegowych wspomagających zabiegi medycyny estetycznej, 
ale również celem jest uczenie poszczególnych technik 
zabiegowych jako odrębnych umiejętności pozwalających 
rozbudować ofertę gabinetową. Cel zostanie osiągnięty 
poprzez cykl szkoleń o charakterze teoretycznym i 
praktycznym z przeważającą ilością zajęć praktycznych na 
modelach.
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Dzień 1 
Anatomia twarzy

Anatomia twarzy (8h) – poznanie dogłębnie 
anatomii twarzy na poziomie nowoczesnego , 
naukowego podejścia jest kluczem do 
zrozumienia procesów starzenia oraz punktem 
wyjścia do zastosowania skutecznych 
systemów zabiegowych. Szkolenie obejmuje 
omówienie wszystkich istotnych w procesie 
zabiegów estetycznych warstw anatomicznych. 
Uwzględnia unaczynienie, unerwienie, budowę 
mięśni twarzy, przedziały tłuszczowe oraz 
warstwę SMAS, resorpcję kości twarzy



Dzień 1 
Anatomia twarzy

Zajęcia teoretyczne (6h) prowadzone są w 
formie interaktywnego wykładu, z użyciem 
aplikacji anatomicznej. 
Zajęcia praktyczne (2h) prowadzone są z 
udziałem modelek - oznaczane są:
• struktury anatomiczne przy pomocy taśm 

tape, 
• procesy starzenia i analizowane wskazania 

zabiegowe na modelach.



Masaż Kobido (24h)  jest to masaż tkanek 
głębokich na mięśniach twarzy , który 
rozluźnia struktury tworzące zmarszczki 
mimiczne. Opiera się na  drenażu  
limfatycznym oraz głębokich technikach  
liftingujących  i akupresurze. Szkolenie z  
masażu liftingującego Kobido składa się z 
części teoretycznej oraz praktycznej. 
Uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia 
dotyczące akupresury twarzy oraz ogólne 
zasady wykonywania japońskiego masażu 
twarzy.

Dzień 2 - 4
Masaż Kobido 



Zajęcia teoretyczne (6h) prowadzone są w 
formie wykładu o historii i filozofii masażu 
japońskiego, przeciwwskazania i wskazania 
do zabiegu, zasady wykonania
Zajęcia praktyczne (18h) prowadzone są z 
udziałem modelek - praktyczny trening 
technik łączonych masażu tkanek głębokich, 
drenażu limfatycznego, niwelującego 
napięcia mięśniowe, liftingującego i 
akupresury

Dzień 2 - 4
Masaż Kobido 



Zastosowanie nowoczesnych 
technik wspomagających 
procesy regeneracyjne – 
modelowanie ciała  (16h) : fala 
uderzeniowa (STAR WAVE), 
kriolipoliza, elektrostymulacja, 
stymulacja ciepłem ( MIRACOOL), 
krioterapia (CRYO T SHOCK)

Dzień 5 - 6
Zastosowanie nowoczesnych 
technik wspomagających procesy 
regeneracyjne – modelowanie 
ciała 



Zajęcia teoretyczne (4h) prowadzone są w 
formie wykładu o zastosowanej w 
zabiegach technologii, zasadzie działania 
pneumatycznej fali uderzeniowej o 
niewielkiej częstotliwości, impulsów 
akustycznych i ich mechanicznego 
oddziaływania na tkankę łączną, 
kriolipolizy, elektrostymulacji i krioterapii, 
kontrolowanego szoku termicznego, 
stymulacja fibroblastów i kolagenu przez 
poszczególne technologie, 
przeciwwskazania i wskazania do zabiegu, 
zasady wykonania
Zajęcia praktyczne (12h) prowadzone są z 
udziałem modelek - praktyczny trening 
technik zabiegowych w obszarach 
zabiegowych brzucha, talii, ramion, łydek, 
drenażu limfatycznego z użyciem 
poszczególnych technologii

Dzień 5 - 6
Zastosowanie nowoczesnych 
technik wspomagających procesy 
regeneracyjne – modelowanie 
ciała



Zastosowanie nowoczesnych technik 
wspomagających procesy regeneracyjne – zabiegi 
na twarz i ciało ( 16h) : niechirurgiczny lifting 
twarzy, zogniskowana fala ultradźwiękowa o 
wysokiej częstotliwości HIFU (V MAX)

Dzień 7,8
Zastosowanie nowoczesnych 

technik wspomagających 
procesy regeneracyjne – 

zabiegi na twarz i ciało HIFU



Zajęcia teoretyczne (4h) prowadzone są w formie wykładu 
o zastosowanej w zabiegach technologii, zasadzie 
działania pneumatycznej fali ultradźwiękowej o wysokiej 
częstotliwości, działanie energii na różnych warstwach 
tkanek, indukowanie procesu tworzenia włókien 
kolagenowych i poprawa ich sprężystości na poziomie 
skóry właściwej, rozluźnienie napięcia struktury mięsniowo 
powięziowej na poziomie warstwy SMAS, punkty ablacji 
termicznej przeciwwskazania i wskazania do zabiegu, 
zasady wykonania procedury zabiegowej i ustalenia 
planów zabiegu dla różnych wskazań
Zajęcia praktyczne (12h) prowadzone są z udziałem 
modelek - praktyczny trening technik zabiegowych w 
obszarach zabiegowych poprawa owalu twarzy, szyja, 
dekolt, brzuch, talia, ramiona z użyciem technologii HIFU

Dzień 7,8
Zastosowanie nowoczesnych 

technik wspomagających 
procesy regeneracyjne – 

zabiegi na twarz i ciało HIFU



Dzień 9-10 
 Hiperbaryczna infuzja 

tlenowa i fototerapia lampą 
LED

Wprowadzanie substancji aktywnych poprzez 
hiperbaryczną infuzję tlenową i fototerapia lampą LED. 
Substancje aktywne w  zabiegach regeneracyjnych 
( 16h)- studium przypadku, systematyka substancji 
aktywnych, zakres działania, kombinacja składników - 
case study, dobór preparatów do poszczególnych potrzeb 
skóry. Zastosowanie różnych mocy, długości fali oraz 
kolorów światła do uzyskania pożądanych wyników 
terapeutycznych



Dzień 9-10 
Hiperbaryczna infuzja 

tlenowa i fototerapia lampą 
LED

Zajęcia teoretyczne (8h) prowadzone są w formie 
wykładu o zastosowanej w zabiegach technologii, 
zasadzie działania hiperbarycznej infuzji tlenowej, rodzaje 
substancji wyizolowanych w preparatach do zabiegów 
estetycznych, zastosowanie kwasu hialuronowego, 
substancji z grupy witamin, aminokwasów, trójglicerydów, 
enzymów, substancje pojedyncze vs kombinacje w 
koktajlach, przeciwwskazania i wskazania do zabiegu, 
zasady wykonania procedury zabiegowej i ustalenia 
planów zabiegu dla różnych wskazań
Zajęcia praktyczne (8h) prowadzone są z udziałem 
modelek - praktyczny trening technik zabiegowych w 
obszarach zabiegowych: poprawa owalu twarzy , zabiegi 
regeneracyjne na twarz, szyję, dekolt



Peelingi chemiczne ( 8h) przeznaczone są do 
zabiegów silnie regenerujących skórę. Pobudzają 
naturalne procesy odnowy skóry, skutecznie 
poprawiając jej wygląd. Szeroka gama peelingów 
umożliwia dobór odpowiedniego preparatu w 
zależności od oczekiwań i potrzeb każdego klienta. 
Zapewnia w ten sposób indywidualnie opracowaną 
kurację pod kątem różnych problemów natury 
estetycznej (trądzik, blizny, zmarszczki, przebarwienia, 
łojotok, utrata jędrności i elastyczności skóry). Wybór 
właściwego preparatu uzależniony jest od wielu 
czynników, np. fototypu i rodzaju skóry, 
zaawansowania procesu starzenia się czy kondycji 
skóry.

Dzień 11 
Peelingi 
chemiczne



Zajęcia teoretyczne (4h) prowadzone są w formie wykładu na temat rodzajów 
peelingów chemicznych; wskazania, przeciwwskazania, procedury zabiegowe, 
omówienie specyfikacji peelingów:
Yellow Peel – M&M Wskazania: przebarwienia na twarzy i dłoniach, drobne zmarszczki i 
wiotkość skóry, fotostarzenie, zmarszczki i wiotka skóra wokół oczu, blizny i zaburzenia 
pigmentacji po trądziku, choroby łojotokowe skóry. Zwiększa jędrność i napięcie skóry, 
poprawia nawilżenie.
PQ Age Evolution - Promo Italia W składzie między innymi - 33% TCA, Kwas kojowy, kwas 
migdałowy. Wskazania: fotostarzenie skóry, napięcie, ujędrnienie, drobne zmarszczki, 
przebarwienia.
Peeling pirogronowy o stężeniu 10%, 20%, 30%, 45%, 55%, 65%. Wskazania: skóra 
łojotokowa, zaskórniki, drobne zmiany grudkowo – krostkowe. Stymulacja kolagenu i 
elastyny, poprawa napięcia i elastyczności skóry.
Mandel T – WDR. W składzie między innymi 50% kwasu migdałowego, 15% 
TCA.Wskazania: fotostarzenie skóry, przebarwienia, zmarszczki i blizny, keratoza 
łojotokowa, preparat wspomagający zabiegi na dyschromie i rozstępy.
Mandel S – WDR.W składzie między innymi 50% kwasu migdałowego, 15% kwasu 
salicylowego. Wskazania: blizny potrądzikowe, aktywny trądzik, fotoaging, przypadki 
gdzie niezbędne jest spowodowanie eksfoliacji oraz wykorzystanie substancji o 
działaniu wygładzającym.
TCA o stężeniu 20% oraz 35% Wskazania: skuteczne spłycanie rozstępów, zmniejszenie 
zmarszczek i bruzd, rozjaśnianie przebarwień.
Biopeel – Mesotech W składzie między innymi: kwas mlekowy, kwas glikolowy, kwas 
cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas winogronowy
Wskazania: silne nawilżenie, stymulacja odnowy komórkowej, stymulacja syntezy 
kolagenu, ujędrnienie skóry, napięcie skóry
Zajęcia praktyczne (4h) prowadzone są z udziałem modelek - praktyczny trening technik 
zabiegowych z użyciem omawianych preparatów.

Dzień 11 
Peelingi 
chemiczne



Liczba godzin kształcenia: 88h

Wymagania wstępne dla uczestników kształcenia: kurs dedykowany jest zarówno 
kosmetologom i kosmetyczkom

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych.: Organizator 
zapewnia ryciny szkoleniowe, skrypty autorskie, materiały piśmiennicze.

Sposób i forma zaliczenia.  Szkolenie prowadzone jest w małych,3- 4 osobowych 
grupach, prowadzący szkolenie na bieżąco ocenia postępy grupy, powtarzając 
systemy zabiegowe do uzyskania zadowalających efektów.

Cykl szkolenia kończy się egzaminem oraz wydaniem międzynarodowego 
kompetencyjnego certyfikatu VCC

Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji przez uczestnika kształcenia 
ustawicznego (kursu / studiów podyplomowych): certyfikat , certyfikat VCC

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez 
instytucje/organy/komisje itp. do tego uprawnione: Egzamin VCC

Koszt realizacji kształcenia – kursu/ studiów podyplomowych:  10500zł
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