
PRZECZYTAJ UWAŻNIE
W dniu dzisiejszym, 
Twój zabieg może być nagrywany, transmitowany online na żywo oraz 
fotografowany. Materiały te będą używane przez firmę AKADEMIA SP.Z.O.O. 
bez ograniczeń.

ZABIEG WYKONUJE KURSANT PODCZAS SZKOLENIA
Pakiet BASIC polega na tym, że zabieg wykonywany jest na modelce/modelu 
przez Kursanta w trakcie szkolenia. Każde szkolenie odbywa się pod ścisłym 
nadzorem Trenera Ogólnopolskiej Akademii Kosmetologii, który sprawuje 

opiekę nad prawidłowym przebiegiem każdego zabiegu. Zabieg w trakcie szkolenia trwa 
z reguły dłużej niż regularnie wykonywany w Gabinecie. 

Warunkiem do skorzystania z danego zabiegu w ramach pakietu jest wyrażenie zgody na 
nagrywanie i publikowanie wizerunku modelki/modela na potrzeby Akademia SP. z O.O.

PAKIET ▶ BASIC ◀

ZABIEG WYKONUJE STAŻYSTA LUB ABSOLWENT  
OGÓLNOPOLSKIEJ AKADEMII KOSMETOLOGII
Pakiet SUPER OFERTA polega na tym, że zabieg wykonywany jest na modelce/
modelu przez stażystów lub abslowentów OAK. Cechą charakterystyczną 

pakietu Super Oferta jest to, że koordynatorem jest nasz Trener OAK, z którym stażysta lub 
absolwent może się w każdej chwili skonsultować. Ponadto przebieg zabiegu wykonywanego 
przez stażystę lub absolwenta jest dokładnie taki sam, jak podczas zabiegu wykonywanego 
regularnie w Gabinecie (zdarza się tak, że w zabiegu uczestniczy dwóch stażystów). Zabieg  
trwa z reguły dłużej niż regularnie wykonywany w Gabinecie.

PAKIET ▶ SUPER OFERTA ◀

ZABIEG WYKONUJE SPECJALISTA LUB TRENER
Pakiet PRO polega na tym, że zabieg wykonywany jest na modelce/modelu 
przez Trenera Ogólnopolskiej Akademii Kosmetologii w celu przygotowania 
materiałów szkoleniowych dla Kursantów oraz materiałów marketingowych. 

Dotyczy to zarówno materiałów wideo, jak i nagrania na żywo. Ponadto przebieg zabiegu 
wykonywanego przez Trenera jest dokładnie taki sam, jak podczas zabiegu wykonywanego 
regularnie w Gabinecie. Procedura zabiegowa nie odbiega od tej stosowanej na co dzień  
w Ogólnopolskiej Akademii Kosmetologii. Czas trwania zabiegu ze względu na nagrywanie 
i filmowanie może się nieznacznie wydłużyć. 

PAKIET ▶ PRO ◀



Witaj
Cieszymy się, że jesteś dzisiaj z Nami – dołożymy wszelkich starań, żeby Twoja wizyta była 
przyjemna i okazała się Twoim najlepszym wyborem. Poniżej znajdziesz kilka informacji, które 
mogą okazać się bardzo przydatne.

ZABIEGI TAŃSZE NAWET DO 90%
Codziennie mamy nowe oferty na zabiegi w promocyjnych cenach. 
Żeby otrzymywać informacje SMSem wypełnij ankietę na 
http://bit.ly/Formularz_MODELKI
Będziesz otrzymywać informacje o promocjach w Twoim mieście.

DOŁĄCZ DO NASZEJ GRUPY NA FACEBOOKU
Ogłoszenia o zabiegach tańszych nawet do 90% umieszczamy w grupie na Facebooku. 
Często pojawiają się tam oferty LAST MINUTE (zabiegi bezpłatne), dlatego warto 
dołączyć do niej jak najszybciej http://bit.ly/GRUPAMODELEK.
Jeżeli masz koleżanki, które chciałby podobnie jak Ty skorzystać - dodaj je do grupy.

AKTUALNE ZABIEGI
Jako nasza modelka, możesz korzystać z pełnowartościowych zabiegów
wykonywanych podczas szkoleń i kursów w niższych, promocyjnych cenach.  
Pełną ofertę znajdziesz wchodząc w ten link http://bit.ly/Ulotka_Modelki

KONTAKT
Jeśli chciałabyś dowiedzieć się, czy aktualnie poszukujemy modelek na zabiegi,których 
nie znalazłaś w ogłoszeniach – skontaktuj się z nami i zapytaj! Koniecznie podaj nazwę 
zabiegu oraz miasto, które Cię interesuje.
Koordynator modelek Tel. 578 033 133, 601 918 553
Mail: modelki@akademiakosmetologii.com

STRONA WWW
Już dziś zapraszamy Cię na naszą stronę internetową
www.akademiakosmetologii.com – znajdziesz tam informacje o zabiegach,
szkoleniach oraz dofinansowaniach z których możesz skorzystać.

NIE BÓJ SIĘ PYTAĆ
Jeśli w trakcie lub zaraz po zabiegu masz jakiekolwiek pytania odnośnie wykonanego 
zabiegu, korekty lub innych usług zapytaj trenera lub pracowników recepcji!

CZYTAJ UWAŻNIE
Przed każdym zabiegiem otrzymasz kartę z zaleceniami po zabiegu – 
przeczytaj ją dokładnie, żebyś wiedział/a, jak pielęgnować daną okolicę. Jeśli 
dostosujesz się do wszystkich zaleceń, efekt zabiegu utrzyma się dłużej,  
a czas rekonwalescencji będzie krótszy!

KONTAKT PO ZABIEGU
Jeśli po zabiegu, będziesz mieć pytania do naszego specjalisty – odnośnie czasu 
rekonwalescencji, gojenia się skóry – napisz mail na adres
gabinet@akademiakosmetologii.com


