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Organizujemy profesjonalne i inspirujące szkolenia online, 
szkolenia stacjonarne oraz warsztaty. Naszych Trenerów 
cechuje umiejętność przekazywania bogatej wiedzy  
i wieloletnie doświadczenie zawodowe.  

W skład zespołu szkoleniowców wchodzą pracownicy 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz współpracownicy uczelni. 
Wiedza i doświadczenie osób prowadzących szkolenia oraz 
nowoczesna infrastruktura uczelni wyróżniają Fundację 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego spośród innych 
podmiotów i umożliwiają dostosowanie oferty do 
indywidualnych potrzeb naszych partnerów.   

 

Tematyka szkolenia: Holistyczna pielęgnacja. Jak 

możesz pomóc kosmetykom w działaniu?  

 Holistycznie czyli jak? 
 Co to jest medycyna holistyczna? 
 Holistyczna pielęgnacja – co to znaczy dla nas i dla naszej 

skóry? 
 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników  
z tematem oraz omówienie kluczowych czynników 
wpływających na wygląd skóry. Szkolenie zakończy się 
zadaniem! Zainteresowany? Nie zwlekaj, zapisz się już dziś! 
To szkolenie jest dla Ciebie! 
 

 

O CENTRUM 



  

   

 
 

 

 

 

Trener: Anna Klonowska  

Jestem absolwentką chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza,  
specjalizuję się w chemii kosmetycznej.  

Od 4 lat pracuję w przemyśle kosmetycznym. Na przestrzeni tego czasu 
zajmowałam się projektowaniem składów produktów kosmetycznych oraz 
przenoszeniem technologii z laboratorium na skalę produkcyjną. Aktualnie 
pracuję w firmie Ziaja, gdzie zajmuję się rozwijaniem nowych produktów 
leczniczych w formie półstałej (maści, kremy, żele). 

 
 

 

Program szkolenia (1,5 h) 

Omówienie kluczowych czynników wpływających na wygląd 
skóry: 

- żywienie dla zdrowia skóry,  

- rytm dobowy,  

- aktywność fizyczna,  

- pielęgnacja: błędy popełnianie w pielęgnacji.  

 

Szkolenie zakończy się zadaniem. 

Zadaniem będzie napisanie przez uczestnika własnego Beauty 
Planu w oparciu o wiedzę z wykładu. 
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Ilość uczestników: min. 5 osób 
 

Ilość godzin: 90 min. (1,5 h) 
 

Cena: 119 zł netto + vat 
 

Zarejestruj się w witrynie csk.ug.edu.pl 
 

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne 

Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  

tel. 58 523 33 72 lub 58 523 33 64 

e-mail: szkolenia.frug@ug.edu.pl 

 

 

 
 


