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SERDECZNIE ZAPRASZAMY KOSMETOLOGÓW, KOSMETYCZKI,
UCZNIÓW SZKÓŁ KOSMETYCZNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W
II SYMPOZJUM „PIĘKNO MIMO WSZYSTKO”
którego celem jest zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat pielęgnacji kosmetycznej kobiet borykających
się z chorobą nowotworową na różnych jej etapach.
•
•
•
•
•
•
•
•

Czy wśród Twoich klientów znajdują się osoby po przebytej chorobie nowotworowej?
Czy miewasz wątpliwości dot. wskazań i przeciwwskazań u klientki w trakcie bądź po
zakończonej kuracji chemioterapią?
Czy znasz składniki kosmetyków wskazanych dla osób dotkniętych nowotworem?
Czy mimo wieloletniej praktyki zawodowej miewasz wątpliwości dotyczące zmian skórnych
u swoich klientów bądź nie zawsze potrafisz je zdefiniować?
Czy czujesz się skrępowana/y gdy podczas wywiadu poprzedzającego zabieg dowiedziałaś/eś
się, że Twój klient cierpi na nowotwór?
Czy wiesz jaki rodzaj masażu możesz wykonać u klienta dotkniętego chorobą nowotworową?
Czy doskwiera Ci brak kontaktu, ze środowiskiem lekarskim, który pomógłby Ci poprzez
konsultację, rozwiać Twoje wątpliwości dot. chorób nowotworowych?
Czy wiesz, ile może znaczyć dla Twojej Klientki emocjonalne wsparcie i przypomnienie jej, że jest
piękną kobietą?

JEŻELI MIEWASZ PODOBNE DYLEMATY – TO SYMPOZJUM JEST DLA CIEBIE
Choroby nowotworowe stały się plagą XXI wieku. Dzięki II Sympozjum „Piękno mimo wszystko” możemy
wspólnie wpłynąć na wzrost świadomości i kompetencji przedstawicieli branży kosmetycznej,
rozwijającej się w całej Polsce. Przyłącz się do Nas!

W programie II Sympozjum „Piękno mimo wszystko”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Możliwości współczesnej kosmetologii w pielęgnacji po chemioterapii,
Składniki kosmetyków wskazane i przeciwwskazane w pielęgnacji po chemioterapii,
Kosmetologia onkologiczna w praktyce,
Kobiecość oczami chirurga,
Zmiany skórne spotykane u klientów gabinetów kosmetycznych,
Ciało a choroba nowotworowa z psychologicznego punktu widzenia,
Pigmentacja medyczna i odtwórcza u kobiet po przebytych chorobach nowotworowych,
Zdrowy styl życia,
Fenomen koloru w makijażu i stylizacji,
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•
•

Fizjoterapia i masaż w powrocie do zdrowia,
Jestem kobietą-świadectwo.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo
www.facebook.com/pieknomimowszystko

na

stronie

internetowej

www.swiatlo.org

oraz

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Fundacja Światło ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń, lub e-mailem
fundacjaswiatlo@gmail.com
Koszt udziału w II Sympozjum „Piękno mimo wszystko” wynosi 100 zł dla pracowników salonów
kosmetycznych, dla uczniów szkół kosmetycznych 50 zł. (W cenę wliczony jest poczęstunek kawowy,
obiad oraz dyplom uczestnictwa)

Wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji: Bank PeKaO S.A. I/O Toruń
34 1240 4009 1111 0000 4490 9943 z dopiskiem II Sympozjum „Piękno mimo wszystko”.

Janina Mirończuk

Dorota Rybarczyk

Prezes Fundacji „Światło”
Akademia Walki z Rakiem w Toruniu

Koordynatorka Sympozjum
„Piękno mimo wszystko”
Właścicielka salonu „Upiększarnia”
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