
 

JAK DOBRAĆ PIELĘGNACJĘ TWARZY 
INDYWIDUALNIE DO POTRZEB SKÓRY? 

NAUKA CZYTANIA SKŁADÓW INCI 
PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH. 

 

SZKOLENIE 
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e-mail: szkolenia.frug@ug.edu.pl 
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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: Jak dobrać pielęgnację twarzy 

indywidualnie do potrzeb skóry? Nauka czytania 

składów INCI produktów kosmetycznych.  

 Jak czytać składy kosmetyków? 
 Co oznacza skrót INCI? 
 Czy warto go znać i analizować? 

 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników  
min.: z rodzajami i typami skóry oraz najpopularniejszymi 
grupami związków w produktach kosmetycznych . 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 (2 h) 

Podczas szkolenia zostaną omówione:  

- rodzaje i typy skóry,  

- grupy związków, które składają się na krem i serum, oraz ich 
funkcje w produkcie, 

- działanie najpopularniejszych substancji aktywnych w 
nawiązaniu do rodzaju i typu danej skóry,  

- oznaczenia potwierdzające naturalność produktu.  

 

Szkolenie zakończy się zadaniem, w trakcie którego wszyscy 
uczestnicy szkolenia będą wraz ze mną rozczytywać skład INCI 
wybranych kremów do twarzy. 
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Ilość uczestników: min. 5 osób 

 
Ilość godzin: 2 

 
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 

 

 
 


