
 
 

 

Harmonogram szkoleń wrzesień – grudzień 2019 

 

LEVEL 1  

Podstawy medycyny estetycznej dla lekarzy 

4 szkolenia w 1  

– MEZOTERAPIA IGŁOWA 

– TOKSYNA BOTULINOWA 

– WYPEŁNIACZE 

– TYPOWE POWIKŁANIA                                                                                                                                                             
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LEVEL 2  

4 szkolenia w 1 

– MEZOTERAPIA IGŁOWA NA TWARZ I CIAŁO 

– OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE 

– FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA 

– KOMÓRKI MACIERZYSTE CF 34+ I SKONCENTROWANE CZYNNIKI WZROSTU 

 

07.09.2019 

08.09.2019 

13.09.2019 

27.09.2019 

28.09.2019 

05.10.2019 

06.10.2019 

12.10.2019 

13.10.2019 

19.10.2019 

20.10.2019 

25.10.2019 

26.10.2019 

27.10.2019 

09.11.2019 

10.11.2019 

16.11.2019 

17.11.2019 

23.11.2019 

24.11.2019 

30.11.2019 

01.12.2019 

07.12.2019 

08.12.2019 

14.12.2019 

15.12.2019 

 

https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/kurs-mezoterapia-iglowa/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/
https://www.e-medacademy.pl/produkt/toksyna-botulinowa-wypelniacze-kwas-hialuronowy-podawany-kaniula-m-in-lifting-brwi-bruksizm-nadpotliwosc-usmiech-dziaslowy-usta-okolica-ust-dolina-lez-wolumetria-praca-kaniul/


LEVEL 3  

 

– TOKSYNA BOTULINOWA 

– WYPEŁNIACZE 

– USTA I OKOLICA UST 

– WOLUMETRIA                                                                                                                                                                   
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LEVEL 4  

 

      – NICI PDO 

– NICI LIFTINGUJĄCE 

– LIPOLIZA INIEKCYJNA TWARZY 

– HYDROKSYAPATYT WAPNIA NA TWARZ 

– WOLUMETRIA 

– KONTUROWANIE TWARZY 
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LEVEL 5  

 

– KONTUROWANIE, WYSZCZUPLANIE, UJĘDRNIANIE CIAŁA 

– LIPOLIZA INIEKCYJNA CIAŁA 

– NICI NA CIAŁO 
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– HYDROKSYAPATYT WAPNIA NA CIAŁO 

– STYMULATORY KOLAGENU NA CIAŁO 

– TERAPIE ŁĄCZONE NA TWARZ I CIAŁO 

 

13.09.2019 

25.10.2019 

26.10.2019 

27.10.2019 

09.11.2019 

10.11.2019 

16.11.2019 

17.11.2019 

23.11.2019 

24.11.2019 

30.11.2019 

01.12.2019 

07.12.2019 

08.12.2019 

14.12.2019 

15.12.2019 

 

 

Kwas hialuronowy – Poziom Podstawowy 
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Kwas hialuronowy – Poziom Średniozaawansowany                                                        
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Kwas hialuronowy poziom podstawowy + ekskluzywny, interaktywny panel z anatomii 

twarzo – czaszki prowadzony przez chirurga szczękowo – twarzowego 
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30.11.2019 

 

Szkolenie dla lekarzy dentystów, ortodontów, protetyków i chirurgów szczękowo – 

twarzowych NOWOŚĆ 

09.11.2019 

10.11.2019 

16.11.2019 

17.11.2019 

23.11.2019 

24.11.2019 

30.11.2019 

01.12.2019 

07.12.2019 

08.12.2019 

14.12.2019 

15.12.2019 

 

Toksyna botulinowa – Poziom Podstawowy 

 

07.09.2019 

08.09.2019 

13.09.2019 

27.09.2019 

28.09.2019 

05.10.2019 

06.10.2019 

12.10.2019 

13.10.2019 

19.10.2019 

20.10.2019 

25.10.2019 

26.10.2019 

27.10.2019 

09.11.2019 

10.11.2019 

16.11.2019 

17.11.2019 

23.11.2019 

24.11.2019 

30.11.2019 

01.12.2019 

07.12.2019 

08.12.2019 

14.12.2019 

15.12.2019 

 

Toksyna botulinowa – Poziom Średniozaawansowany 

25.10.2019 

26.10.2019 

27.10.2019 

09.11.2019 

10.11.2019 

16.11.2019 

17.11.2019 

23.11.2019 

24.11.2019 

30.11.2019 

01.12.2019 

07.12.2019 

08.12.2019 

14.12.2019 

15.12.2019

 

Toksyna botulinowa – Poziom Zaawansowany 

 

25.10.2019 

26.10.2019 

27.10.2019 

09.11.2019 

10.11.2019 

16.11.2019 

17.11.2019 

23.11.2019 

24.11.2019 

30.11.2019 

01.12.2019 

07.12.2019 

08.12.2019 

14.12.2019 

15.12.2019 

 

Peelingi medyczne 

 

25.10.2019 

26.10.2019 

27.10.2019 

09.11.2019 

10.11.2019 

16.11.2019 

17.11.2019 

23.11.2019 

24.11.2019 

30.11.2019 

01.12.2019 

07.12.2019 

08.12.2019 

14.12.2019 

15.12.2019 

 

Szkolenie osocze bogatopłytkowe, fibryna bogatopłytkowa i mezoterapia na twarz i ciało (3 

szkolenia w 1)  
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Laseroterapia + ekskluzywny panel: Fizyka i różne zastosowania poszczególnych laserów i 

urządzeń emitujących energię 

 

25.10.2019 

26.10.2019 

27.10.2019 

09.11.2019 

10.11.2019 

16.11.2019 

17.11.2019 

23.11.2019 

24.11.2019 

30.11.2019 

01.12.2019 

07.12.2019 

08.12.2019 

14.12.2019 

15.12.2019 

 

Nowoczesne urządzenia i technologie stosowane w medycynie estetycznej (Plasma IQ, 

karboksyterapia, radiofrekwencja mikroigłowa RF Infini, VIVACE, e-MATRIX – 

subablacyjny RF – frakcjonowana fala bipolarna, technologia HIFU) 

 

17.11.2019          

    

Lipoliza iniekcyjna 

 

25.10.2019 

26.10.2019 

27.10.2019 

  

 

Twarz męska + ekskluzywny panel dydaktyczny prowadzony przez chirurga plastycznego: 

Różnice anatomiczne i wynikające z nich różne techniki odmładzania twarzy 

męskiej/chirurgia plastyczna twarzy męskiej 

 

14.12.2019          

   

Combined Treatments for Face – Masterclass – POL warsztaty doszkalające ze wszystkich 

technik 

 

25.10.2019 

26.10.2019 

27.10.2019 

09.11.2019 

10.11.2019 

16.11.2019 

17.11.2019 

23.11.2019 

24.11.2019 

30.11.2019 

01.12.2019 

07.12.2019 

08.12.2019 

14.12.2019 

15.12.2019 

 

Combined Treatments for Face – Masterclass – ENG warsztaty doszkalające ze wszystkich 

technik            

  

14.12.2019 

 

Dłonie – rewitalizacja 

 

25.10.2019 

26.10.2019 

27.10.2019 

14.12.2019 

15.12.2019 
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