Minden, ami BIODROGA továbbképzés
Általános:

 Képzéseink kizárólag kozmetikus végzettséggel rendelkező
szakemberek és tanulók számára nyitottak (amennyiben még
sosem jártál nálunk, kérjük, a jelentkezéseddel egyetemben
csatold végzettségedet igazoló dokumentumod fotóját).
 Képzéseinkre a drszepseg@gmail.com címen vagy a 70/775-5575ös számon tudsz jelentkezni.
 A gyakorlatra hozz magaddal váltóruhát és -cipőt. A gyakorlati
képzésen a résztvevők modellként is közreműködnek. Amennyiben
ez nem megoldható, megkérünk, hogy modellt hozz magaddal a
képzésre.
 A képzéseken váltócipő/papucs, illetve maszk használata kötelező!
 A továbbképzések többsége kiscsoportos, a férőhely korlátozott.
Gyakorlati képzést 1-2 fővel, elméletit 2-4 fővel indítunk.
Amennyiben megtelnek a helyek, újabb időpontokban biztosítunk
lehetőséget a tanulásra, elsősorban hétköznap.
 Ha azt látod, hogy egy téma mellett nincs időpont, bátran keresd
kolléganőnket a 70/775-5575-ös számon.
 A kiscsoportos képzés előtti napon küldünk egy emlékeztető sms-t a képzésről, illetve annak pontos
helyéről, időpontjáról.
 A képzések egy része, illetve az ismétlő alkalmon való részvétel ingyenes. A képzéshez kapcsolódó
kedvezményes csomag az ismétlő alkalommal már nem vehető igénybe.
 A továbbképzési díjat személyesen irodánkban vagy átutalással tudod fizetni. Az átutalás adatai: Dr. Szépség
Kft. – Raiffeisen Bank 12010855-01507061-00100003, a közleménybe írd bele neved és a választott
továbbképzést.
 A meghirdetett időpontok a befizetés sorrendjében telnek be. A befizetésről számlát állítunk ki, ehhez
kérjük, add meg nekünk céges számlázási neved, címed, adószámod.
 A díjakat részben vagy egészben kedvezményes csomagra vásárolhatod le a képzés napján. Ez tematikus
képzésnél fix csomag, általános, alapozó képzésnél menüválasztásos csomag.
 Savas menüválasztásos csomagunkat a továbbképzés után többször is, bármikor újra megveheted a
feltüntetett kedvezménnyel.
 A megadott képzések időtartamán kívül biztosítunk számodra lehetőséget a konzultációra, egyéni
kérdésekre és a vásárlásra.

Milyen továbbképzéseket tartunk?
1.

„Legyél képben” on-line Biodroga Bioscience Institute konzultáció – Mintát és részletes leírásokat tartalmazó
csomagot küldünk számodra, majd előre egyeztetett időpontban szakmai vezetőnkkel egyénileg konzultálhatsz
Zoom vagy messenger alkalmazás segítségével. Előnye, hogy több termékünket testközelben kipróbálhatsz, és
egyéni konzultációban minden kérdésedre választ kapsz. A csomag díja 5.000 Ft, melyet menüválasztásos
kedvezményes csomagra vagy bármilyen, 2022-ben tartott képzés díjára vásárolhatsz le.

2.

„Szépség vény nélkül” on-line Biodroga Medical Institute orvos-kozmetikai konzultáció – Egy mintát és
részletes leírásokat tartalmazó csomagot küldünk számodra, majd előre egyeztetett időpontban szakmai
vezetőnkkel egyénileg konzultálhatsz Zoom vagy messenger alkalmazás segítségével. Előnye, hogy több
termékünket testközelben kipróbálhatsz, és egyéni konzultációban minden kérdésedre választ kapsz. A csomag
díja 5.000 Ft, melyet menüválasztásos kedvezményes csomagra vagy bármilyen, 2022-ben tartott képzés díjára
vásárolhatsz le.

3.

Biodroga Bioscience Institute alapozó képzés (10-14h) – megismerheted az összes Biodroga Bioscience
terméket, részletes leírást és tippeket kapsz a készítmények használatához, a kezelések összeállításához. A
képzést központunkban, 2-7 fő részvételével tartjuk. A részvételi díj 10.000 Ft, melyet menüválasztásos
csomagra a képzés napján vásárolhatsz le. A képzésről oklevelet állítunk ki.

4.

Biodroga Medical Institute alapozó képzés (10-14h) – megismerheted az összes Biodroga Medical orvoskozmetikai terméket, részletes leírást és tippeket kapsz a készítmények használatához, a kezelések, kúrák
összeállításához. A képzést központunkban, 2-7 fő részvételével tartjuk. A részvételi díj 10.000 Ft, melyet
menüválasztásos csomagra a képzés napján vásárolhatsz le. A képzésről oklevelet állítunk ki.

5.

Biodroga Bioscience Institute Fekete-erdő rituálé (10-13h) – elsajátíthatod a Biodroga Bioscience Fekete-erdő
permettel végzett rituáléjét és az alap Biodroga Bioscience masszázst. A képzést központunkban 2-6 fő
részvételével tartjuk. A részvételi díj 25.000 Ft, mely nem levásárolható, ám egy Fekete-erdő permetet
tartalmaz. A képzésről oklevelet állítunk ki.

6.

Menopauza - Perfect Age V-lifting kezelés (10-14h) – elméletet és gyakorlatot is tartazlmazó képzés. A
gyakorlati képzésen egy speciális masszázst és bandázs maszk technikát sajátíthatsz el. A képzést
központunkban 2-6 fő részvételével tartjuk. A képzés részvételi díja 20.000 Ft, amit a választott kedvezményes
csomagra vásárolhatsz le a gyakorlati képzés napján. A részvételről oklevelet állítunk ki.

7.

Professzionális savas hámlasztás (10-140h) – elsajátíthatod a Biodroga orvos-kozmetikai savak használatát.
Gyakorlati elemet tartalmaz, amelyben felváltva kezelő és modell is leszel. A képzés díja 20.000 Ft, amit a
menüválasztásos kedvezményes csomagra vásárolhatsz le. A képzésről oklevelet állítunk ki.

8.

Savas hámlasztás és dermarolleres kombinált kezelés (10-15h) – a savas hámlasztás teljes anyagát magába
foglalja, és kiegészül a dermaroller elméleti és gyakorlati tudnivalóival, a két kezelés együttes használatának
protokolljával. A képzés díja 30.000 Ft, melyből 15.000 Ft a menüválasztásos kedvezményes csomagra
vásárolhatsz le a gyakorlati képzés napján. A képzésről oklevelet állítunk ki.

9.

Biodroga masszázs továbbképzés (10-13h) – összegyűjtöttük az elmúlt évek legjobb masszázs mozdulatait egy
csokorba, hogy új fogásokkal frissíthesd fel kozmetikai masszázsodat. A képzésen maximum hat fő vehet részt
egyszerre, akik egymáson gyakorolnak. Ha nincs párod, kérj meg valakit, legyen a modelled a képzésen. A
továbbképzés díja 20.000 Ft, ami nem levásárolható. A képzésről oklevelet állítunk ki.

10. Kristálymasszázs (10-13h) – hegyikristály pálcával végzett masszázs, mely bármilyen Biodroga kezelésbe
beilleszthető, akár lapmaszkon is végezhető. A képzés díja 30.000 Ft, nem vásárolható le, ám tartalmaz egy pár
kristálypálcát is. A képzésről oklevelet állítunk ki.

