
Zapraszamy na szkolenie  
ZABIEGI HYBRYDOWE YONELLE MEDESTHETIC 

Dla kogo szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych kosmetyczek i kosmetologów, 
którzy chcą zapoznać się szeroko z wiedzą na temat zastosowanych w zabiegach 
hybrydowych metod oraz praktycznie opanować lub udoskonalić techniki eksfo-
liacji progresywnej i mikronakłuwania. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi zapro-
ponowanie nowych, bezpiecznych zabiegów o zakresie stosowania kosmetolo-
gicznego ale z uzyskaniem efektów wielokrotnie większych z pogranicza zabiegów 
medycyny estetycznej. 

W programie szkolenia:

Część merytoryczna: 
• Przedstawienie aktualnych tendencji w kosmetologii profesjonalnej
• Prezentacja autorskiej koncepcji zabiegów Eksfoliacji Progresywnej™
• Przekazanie szerokiej wiedzy na temat techniki mikronakłuwania
• Omówienie specyfiki preparatów do zabiegów hybrydowych
Warsztat praktyczny: 
• Nauka techniki mikronakłuwania
• Wykonanie pełnego zabiegu hybrydowego wykorzystującego technikę mi-

kronakłuwania i Eksfoliacji Progresywnej™ (uczestnicy ćwiczą na sobie, każdy 
uczestnik wykona i otrzyma zabieg)

• Nauka Królewskiego Masażu Karku

Uczestnicy otrzymują:

• certyfikat YONELLE MEDESTHETIC MASTERCLASS ACADEMY
• podręcznik z dokładnym opisem preparatów i procedur zabiegowych 
• instruktarz wykonywania KRÓLEWSKIEGO MASAŻU KARKU krok po kroku 
• dobrany do rodzaju i potrzeb skóry Mezoroller DMN 

(EKSFOLIACJA PROGRESYWNA™ Z MIKRONAKŁUWANIEM)

Zabiegi hybrydowe to połączenie dwóch najbardziej efektywnych metod stymulacji skóry i najbardziej skutecz-
nych składników aktywnych, jakie do tej pory zostały odkryte i opracowane w kosmetologii. Skuteczność po-
szczególnych metod i składników jest poparta wieloletnimi światowymi badaniami.

Zabiegi hybrydowe to wykorzystanie zaawansowanej Eksfoliacji Progresywnej™ techniki mikronakłuwania w jednym zabiegu. 
Mają na celu spotęgowanie efektów głębokiej stymulacji skóry dojrzałej z widocznymi objawami starzenia się i odbudowę jej 
struktur. Dzięki synergicznemu działaniu obu metod oraz przenikaniu rekordowo działających składników aktywnych zawartych 
w Nanodyskach™ uzyskuje się:

• wyraźne odmłodzenie wyglądu,
• pobudzenie fibroblastów do produkcji nowego kolagenu, 
• poprawę gęstości skóry i owalu twarzy, 

Doświadczeni kosmetolodzy Instytutu Yonelle w Warszawie od ponad roku praktycznie sprawdzali skuteczność opracowanych 
procedur zabiegów hybrydowych na dojrzałych kobietach stanowiących grupę docelową kuracji. Przeprowadzone zostały 
również dokładne testy skuteczności i bezpieczeństwa na probantach. Rozszerzenie oferty o zabiegi hybrydowe to osiąganie  
w sposób nieinwazyjny bardzo dobrych efektów kuracji, zadowolenie klientek oraz korzyści biznesowe.

Przyjmowanie zgłoszeń i dodatkowe informacje
Yonelle Medesthetic Masterclass Academy:
Marta Hartka
Specjalista ds. kosmetyki profesjonalnej
Koordynator szkoleń
tel.: 696767959
e-mail: m.hartka@yonelle.pl

Szkolenie prowadzone jes przez kosmetologów, trenerów 
Yonelle Medesthetic Masterclass Academy i odbywać się bę-
dzie w sali konferencyjnej Instytutu Yonelle na ul. gen. Za-
jączka 9a w Warszawie w następujących terminach:
23 sierpień
21 wrzesień

Czas trwania: 8 godzin 
szkolenie w formie wykładu (3h) i warsztatu (5h)

• redukcję zmarszczek i bruzd,
• wyrównanie kolorytu skóry,
• zwiększenie elastyczności.


