Erő és szépség a kozmetikában

Lágylézer terápia a kozmetikai gyakorlatban

Időpont
08:55–09:00

09:00–10:30

Előadás
Megnyitó
A lézerek működésének alapjai
Lágylézer típusok, hazai kínálat
A lézerek hatásmechanizmusa
Lézerek kezelése a gyakorlatban
A lézerek biztonságtechnikája

Előadó
Bojtos Júlia, ügyvezető (Gyógylézer Család Kft.)

Tanos Ervin, fizikus (Gyógylézer Család Kft.)

10:30-11:00

A kozmetikában alkalmazható lágylézerekkel
szembeni műszaki és biztonsági követelmények
(60601-2-22:2013 szabvány)

Bojtos Júlia, ügyvezető (Gyógylézer Család Kft.)

11:00-13:00

A lágylézer terápia alapjai, dózistörvények
A lézerek alkalmazásának rövid történeti
áttekintése
A lézerek biológiai hatása
A lézerek alkalmazása a bőrgyógyászati és
kozmetológiai gyakorlatban
A (soft) lágylézer alkalmazások lehetőségei
részletesebben
Kérdések és válaszok

Dr. Bogdányi Edit, szakorvos, bőrgyógyász

13:00-14:00

14:00–16:00

16:00-17:00

ebédszünet
Milyen kozmetikai problémákra nyújt megoldást
a lágylézer?
- Lágylézer kozmetikai hatásai, javallatai,
ellenjavallatai
Lágylézer alkalmazása kozmetika célokra
Tábori Erika, kozmetikus mester, diplomás
- A kozmetikai kezelések melyik fázisába
szakoktató (Vanilla Day Spa)
illeszthető be a lágylézer kezelés
- Tapasztalatok (fotókkal illusztrálva)
Kozmetikai kezelésekben alkalmazható
lágylézerek bemutatása
Árképzés, megtérülés
Gyakorlati bemutató, mely keretében a
résztvevők is kipróbálhatják a lágylézer
készülékeket.

Tábori Erika, kozmetikus mester, diplomás
szakoktató (Vanilla Day Spa)
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Erő és szépség a kozmetikában

Tárgy: "Lágylézer terápia a kozmetikai gyakorlatban"
Tisztelt Érdeklődő!
Ezúton tisztelettel értesítem a következő lágylézer-terápia tanfolyam indulásáról!
Időpontja:
Helyszíne:
Részvételi díja:

2020. február 28.
1117 Budapest, Budafoki út 183. („Rent 183”
Irodaház)
bruttó 14.605 Ft (nettó 11 500 Ft)

Jelentkezési és befizetési határidő:

2020. február 24.

Jelentkezni a kitöltött Jelentkezési lap és a részvételi díj befizetését igazoló csekk,
vagy banki igazolás postán, vagy e-mailben történő elküldésével tud. A létszám
limitált, a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk.
A befizetéssel automatikusan résztvevőnek tekintjük, második visszajelzést csak
esetlegesen felmerülő probléma esetében adunk. A továbbképzést minimum 10 fő
résztvevő esetén tartjuk meg. Ebben az esetben a befizetett díjat a következő
tanfolyamon érvényesítjük, vagy kérése szerint visszautaljuk.
A részvételi díjat az alábbi számlaszámra kérjük utalni, befizetni:
Számla tulajdonosa: Gyógylézer Család Kft.
Számlaszám: 12011234-01373825-00100000 Raiffeisen Bank
Közlemény: Résztvevő neve_Tanfolyam részvételi díj
Lemondás: Amennyiben jelentkezési határidőn belül jelentkezik, befizeti a részvételi
díjat, de határidőn belül lemondja a részvételt, a teljes összeg visszautalásra kerül,
illetve lehetősége van részt venni egy későbbi időpontban megtartandó tanfolyamon.
Határidő utáni lemondás esetén 15% levonásával térítjük vissza az összeget, vagy
az időpont áthelyezését tudjuk biztosítani.

Tisztelettel
Tanosné Bojtos Júlia
ügyvezető igazgató

Gyógylézer Család Kft.
+36 70 679 8810 / +36 1 203 0001 / ugyfelszolgalat@beautylaser.hu / beautylaser.hu

Erő és szépség a kozmetikában
"Lágylézer terápia a kozmetikai gyakorlatban”
2020. február 28.
JELENTKEZÉSI LAP
Név: .....................................................................................................................................
Cím: ...…................................................................................................................................
E-mail cím: ….............................................................................Tel: ...................................
Munkahely (város, szalon): ............................................................................................…...
Jelentkezési időpont:

2020. február 28.

későbbi időpont

Számlázási név: …………………………………………………………………………..…………………………………..
Számlázási cím: ……………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..........................................
Adószám: …………………………………………………………………………..………
A jelentkezés érvényesítéséhez a Jelentkezési lapot és a részvételi díj befizetését igazoló
dokumentum másolatát az alább elérhetőségre kérjük visszaküldeni:
E-mail:

ugyfelszolgalat@beautylaser.hu

Postacím:

Gyógylézer Család Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 183.

Hozzájárulok, hogy a Gyógylézer Család Kft nevemre, e-mail és levelezési címemre szakmai
és a lágylézer terápiához kapcsolódó marketing anyagokat küldjön.

□

igen

□ nem

A létszám limitált, a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk.

Örömmel üdvözöljük tanfolyamunk résztvevői között!
A Gyógylézer Család csapata

Gyógylézer Család Kft.
+36 70 679 8810 / +36 1 203 0001 / ugyfelszolgalat@beautylaser.hu / beautylaser.hu

