
  1140تخصصی ترین ورکشاپ پاکسازی پوست سال 

 با ارائه دو مدرک معتبر

*مدرک سازمان فنی و حرفه ای کشور)بین المللی و قابل 

 ترجمه(

 *مدرک پاکسازی تالگو فرانسه
 

آموزش ها قابل ارتقا تا مراحل پیشرفته تالگو به همراه مربیگری و 

 اخذ نمایندگی
 

به شما تخصصی ترین ورکشا پ آموزشی  1140قصد داریم تا در سال   

 

در این دوره های بسیار تخصصی تمامی  .پوست را معرفی کنیمپاکسازی   

 

 نکات الزم در ارتباط با اسکین کر و پاکسازی انواع پوست و اقدامات 

 

  فیشیال را خواهید آموخت تا بتوانید با استفاده از آن وارد بازار کار شوید.

 

آموزشی موارد زیر را خواهند آموخت: ی ن دورهعالقه مندان در ای * 

 

 شناخت آناتومی پوست   -1

 )آنالیز پوست( شناخت انواع پوست  -2

  آشنایی با مشکالت پوستی  -3

 skin careآشنایی با اصطالحات   -4



 نحوه مشاوره دادن به مشتری  -5

و سازمان فنی حرفه ای  پاکسازی پوست به روش تالگو فرانسه  -6

 کشور

 وحساس پاکسازی پوست خشک 

  مختلط و چرب –پاکسازی پوست نرمال 

 پاکسازی پوست بالغ 

 )جلبک تراپی(و بستن منافذ باز چرب رسوبی های درمان پوست  -7

 

 

 
 

 ماساژهای مخصوص لیفتینگ و جوانسازی   -8

مراقبت های دور چشم )ضد چروک و لیفتینگ ،ضد پف و    -9

 تیرگی(

 کار با دستگاه هیدرو فیشیال) هفت کاره( -10

 کار با دستگاه میکرودرم ابریژن فرا صوتی )درما اف(آموزش  -11

 گالوانیک) آبرسانی پوست( کار با دستگاه هیدرودرمی -12

 (و ضد باکتری ) ضدجوش کار با دستگاه  هایفرکوئنسی -13

 کار با دستگاه بخور و تخلیه دانه های سر سیاه بوسیله  -14



 کمدون و دانه های سر سفید)میلیا(تیر

 دی(نوردرما نی) تونل ال ای  -15

 کار با درما رولر)نیدلینگ( -16

 کار با درما پلنینگ -17

 محصول شناسی -18

رشته کاسماتولوژیس و تجهیزات مورد نیاز در این  معرفی -19

 رشته)اتاق پوست(

 آموزش کتاب پوست استاندارد -20

 آموزش پیلینگ آنزیمی و پیلینگ شیمیایی -21

 آموزش دستگاه میکرودرم ابریژن پودری و سرالماسه -22

 تراپیآموزش دستگاه کلسیم  -23

 آموزش درمان پوست خشک با دستگاه -24

 آموزش درمان پوست چرب با دستگاه -25

 شناخت محصوالت پوستی و بهداشتی -26

آموزش و فرم مشاوره صحیح بیمار و آماده سازی مشتری و  -27

 تنظیم فرم مشاوره درست

 آموزش گوی یخ -28

 آموزش جیدرولر -29

 آموزش بیوتی پن -30

 

 

اعطای نمایندگی فروش محصوالت تالگو فرانسه و آشنایی با محصوالت 

Home care ورود به بازار کار )جهت( 



 لمللیزش های پیشرفته تا مربیگری بین اآمو

 کالسهای پیشرفته:

 14  الین کالسهای تالگو فرانسه با دیپلم بین المللی و ارائه پاسپورت

 کار

  کالسهای کاربر تجهیزات اتاق پوست و تناسب اندام 

 مشاوره استفاده صحیح از محصوالت بهداشتی و کرم ها 

 رعایت الزامات سالمت و بهداشتی و ایمنی کار با لیزر 

  تجهیز کردن اتاق پوست با قیمت های کارآموزی محصوالت ،تجهیزات

 ،دستگاه ها و بوتیک

 09121495058مدرس: فرزانه غیایی      


