TEČAJ MEDICINSKE PEDIKURE S PRIPRAVO NA NPK IZPIT
INŠTRUKTOR TEČAJA
Izobraževala vas bo mojstrica kozmetične nege Janja Jeršin ing. farmacije s 30 letno prakso
dela v salonu in izobraževanja v različnih strokovnih šolah ter prejemnica mednarodne
licence nemškega podjetja LCN. Je cenjena članica CIDESCO sekcije Slovenije in aktivno
sodeluje pri pripravi katalogov znanj in spretnosti pri CPI-ju za NPK manikerja in pedikerja. Je
tudi članica komisije za preverjanje znanja pri NPK ter mojstrskih izpitih in dolgoletna članica
upravnega odbora sekcije kozmetikov pri Obrtni zbornici Slovenije.

PROGRAM TEČAJA
Teorija
-

Pedikura in njen pomen
Anatomija nog in nohtov ter fiziologija kože
Spremembe na nohtih in koži
Higiena, dezinfekcija in sterilizacija
Delovni prostor, pripomočki in instrumenti
Proizvodi za nego nog
Masaža nog
SPA pedikura
Prepoznavanje diabetičnega stopala
Zahtevnejša pedikura (ragade, otiščanci, vraščen noht,…)
Kontraindikacije za izvajanje pedikure

Praktična izvedba
-

Priprava prostora
Priprava izvajalca pedikure (sebe)
Priprava stranke
Pregled stopala in pogovor s stranko
Sanacija ragad, otiščancev, kurjih očes,…
Prepoznavanje bradavic
Urejanje glivičnih nohtov in nog
Urejanje in oblikovanje nohtov
Prepoznavanje sprememb na nohtih in koži
Deformacije
Sanacija vraščenega nohta
Prepoznavanje diabetičnega stopala
Piling, masaža in maska
Lakiranje z različnimi laki
Svetovanje stranki

INFORMACIJE IN PRIJAVA
-

Trajanje tečaja je 5 dni

-

Pri praktičnem delu potrebujete 3 modele z ustrezno problematiko in 3 brisače

-

Na tečaju dobite interno gradivo, pisalo ter mini darilo

-

Ves potreben material za izvedbo tečaja zagotovimo mi

-

Zadnji dan tečaja na internem izpitu preverimo vaše znanje

-

Poskrbimo tudi za kavico in prigrizke

-

Po uspešnem opravljenem tečaju prejmete mednarodni LCN certifikat

-

Po opravljenem tečaju smo vam na voljo za brezplačno svetovanje

-

Na dan tečaja vam podarimo 10% popust pri nakupu opreme

-

Cena tečaja je 600€ (plačilo kotizacije 200€ ob prijavi, preostali znesek prosim
poravnajte do začetka tečaja na TTR: SI56 0202 2001 3321 746 odprt pri NLB banki)

Za dodatne informacije in prijavo na tečaj pokličite na tel. št.: 01 78 65 705 ali napišite
elektronsko sporočilo na ticcopi@siol.net.

POGOJI ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA NPK PEDIKER
OPRAVLJEN IZPIT IZ PODROČIJ:
-

Anatomija in fiziologija
Varovanje zdravja
Koža in kožne bolezni

Vsi, ki opravijo pri nas tečaj medicinske pedikure imajo 1 modul tečaja manikire v vrednosti
200€ GRATIS!

