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Innowacyjny zabieg.  

NANOBRAZJA - fenomen działania na skórę. Autorska metoda 

prewencji starzenia i frakcyjnej odnowy skóry, opatentowana przez 

Monikę Sekita-Pilch. Zabieg charakteryzuje się natychmiastowym 

efektem. Rezultaty są długotrwałe. Dedykowane są jej 

nanotechnologiczne preparaty NANO SKIN CARE. 

 

Czy zabieg poprzedzany jest specjalną konsultacją? 

Zabieg poprzedzony jest konsultacją kosmetologiczną. Niezwykle 

istotne jest wyeliminowanie przeciwwskazań, zdiagnozowanie 

ewentualnych zaburzeń i określenie, co leży u podłoża tych zaburzeń 

w funkcjonowaniu skóry i nieestetycznego wyglądu oraz czy nie ma 

chorób towarzyszących. 

 

Co wyróżnia zabieg nanobrazji na tle innych zabiegów? 

Przede wszystkim jest to zabieg dedykowany dla każdego rodzaju 

skóry, łącznie z kobietami w ciąży i w okresie laktacji. Mamy do 

czynienia z określoną procedurą zabiegową opierającą się na sześciu 

etapach:  

• diagnostycznym,  

• oczyszczaniu,  

• frakcjonowaniu,  

• stemplowaniu,  

• biorewitalizacji  

• oraz laminacji skóry.  

 

Nanobrazja polega na monitorowanym, frakcyjnym, mechanicznym 

złuszczaniu naskórka przez nanodyskową technologię. 
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Sam zabieg wykonywany jest za pomocą aparatury wykorzystującej 

nanogłowice pokryte drobnymi nanoigłami. Łączący ze sobą zdolność 

kontrolowanej eksfoliacji z jednoczesnym wykorzystaniem 

odpowiednich preparatów, kończąc na laminacji skóry. 

 

Jakie są wskazania do zabiegu? 

Nanobrazja najczęściej stosowana jest w redukcji zaburzeń 

keratynizacji, w usuwaniu szorstkiego, zrogowaciałego naskórka, 

nieestetycznego, szarego wyglądu, procesów fotostarzenia, suchości 

skóry, drobnych zmarszczek wokół oczu, ust i szyi. Znalazła również 

zastosowanie w terapii trądziku pospolitego, zmniejszeniu łojotoku, a 

także w niwelowaniu innych niedoskonałości skóry. 

 

Czy do zabiegu stosowane są specjalne praparaty? 

Tak. Do zabiegu nanobrazji stosuje się preparaty z nanotechnologii.  To 

szczególny rodzaj technologii, który w branży kosmetologicznej 

wykorzystuje techniki i metody o precyzji atomowej i molekularnej do 

opracowania preparatów kosmetycznych. Zaliczyć tu możemy między 

innymi: nanoemulsje, gdzie przykładem jest Nano Hybrid Gel z firmy 

Nano Skin Care, średnica cząsteczek fazy wewnętrznej nie przekracza 

100 nm; nanokapsułki, przykładem są Nano Perls – nazywane 

nanonośnikami, promotorami przenikania substancji aktywnych oraz 

nanosfery czy nanostrukturalne lipidowe nanocząstki, jako sferyczne 

cząstki zbudowane z lipidów, występujące w postaci stałej w 

temperaturze pokojowej. 

Nanobrazja jest zabiegiem wykorzystywanym do biorewitalizacji skóry 

oraz do zwiększenia przezskórnej penetracji substancji aktywnych, 

gdyż ścierając warstwę rogową redukuje się efektywność bariery 

naskórkowej. Terminem tym powszechnie określa się techniki mające 

na celu stymulację naturalnych procesów regeneracyjnych w skórze. 

Wśród zabiegów biorewitalizacji wyróżnia się biostymulację oraz 

biorestrukturyzację. Biostymulacja aktywując funkcje biologiczne 

skóry poprawia jej wygląd poprzez zwiększenie napięcia, elastyczności 
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i jędrności. Biorestrukturyzacja natomiast prowadzi do odbudowy 

składników skóry powstałych w wyniku jej kontrolowanego 

uszkodzenia. 

 

Jaki jest Mechanizm działania nanobrazji? 

 Działanie nanobrazji na skórę obejmuje dwa etapy. Pierwszy pozwala 

na selektywne złuszczenie powierzchniowych warstw naskórka, w 

drugim dochodzi do zwiększenia absorpcji składników aktywnych. Jest 

to metoda polegająca na eksfoliacji mikrowarstw naskórka bez dojścia 

do splotów naczyniowych warstwy brodawkowej skóry właściwej. W 

warstwie podstawnej następuje przyspieszenie procesów odnowy 

naskórka. W trakcie zabiegu w skórze właściwej następuje 

rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawia się ukrwienie, wpływa 

to korzystnie na jakość połączeń międzykomórkowych. Zabieg jest 

bezbolesny, prosty, trwa krótko, a po wykonaniu klient nie jest 

wyłączony z życia codziennego. Skuteczność działania nanobrazji i 

wynikające z niej korzyści zależą przede wszystkim od mocy i budowy 

urządzenia, szybkości pracy, głębokości działania, czasu oddziaływania 

na komórki naskórka, rodzaju głowicy/końcówki zabiegowej.  

 

Dla kogo?  

Nanobrazja zalecana jest przeważnie osobom w wieku od 20 do 70 lat, 
które chcą odmłodzić swoją twarz lub inne okolice ciała, poprawić stan 
i kondycję skóry oraz zredukować objawy starzenia się. Dużą korzyć 
odniosą z niej również osoby skarżące się na zaburzenia rogowacenia, 
keratynizacji czy zasinienia pod oczami a także palące papierosy.   

 

Na jakich częściach ciałą przeprowadzane są zabiegi nanobrazji? 

Nanobrazja może być stosowana nie tylko na twarzy, powiekach, szyi 
czy dekolcie. Zabieg można przeprowadzić praktycznie wszędzie, 
również na dużych obszarach ciała – ramionach, grzbietach dłoni, 
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brzuchu, pośladkach, wewnętrznej stronie kolan i udach. Zabiegi nie 
powodują nadwrażliwości na słońce i mogą być stosowane przez cały 
rok.  

 

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu Nanobrazji?  

Do przeciwwskazań należą:  

• choroba nowotworowa,  

• niekontrolowana cukrzyca,  

• terapia przeciwzakrzepowa,  

• terapia kortykosteroidami, 

• otwarte rany  

• zmiany chorobowe skóry w miejscu, w którym chcemy wykonać 
zabieg,  

• acne phlegmonosa czyli trądzik ropowiczy  

• opryszczka. 

 

Czy do zabiegu wykorzystywana jest specjalna aparatura? 

Do zabiegu stosowany jest NanoPen/Dermapen swoim wyglądem 
przypomina grube pióro. Jest to urządzenie zasilane elektrycznie i 
wyposażone w wymienne, jednorazowe końcówki. Końcówka posiada 
60-100 nanoigiełek, każda o średnicy 0,02 mm. NanoPen pozwala na 
frakcjonowanie skóry na głębokość, która jest regulowana w zakresie 
od 0,25 do 2,5 mm. Regulacja długości nanoigieł umożliwia 
przeprowadzenie zabiegu jednocześnie na cieniutkiej skórze powiek i 
grubej skórze policzków. Możemy skupić się na zrewitalizowaniu 
również pozostałych obszarów w sposób nieinwazyjny. Dużą zaletą 
urządzenia nanopen, jest także mała powierzchnia końcówki 
zabiegowej, która pozwala na wykonanie zabiegu w miejscach 
niedostępnych dla innych urządzeń (np. na powiekach). 
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Czy zabieg wymaga specjalnego przygotowania? 

Zabieg nanobrazji prowadzony w gabinecie kosmetologii i medycyny 
estetycznej nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta przed 
wizytą. Jest procedurą bezpieczną, szybką i zupełnie bezbolesną. Na 
początku konieczne jest oczyszczenie skóry preparatem Nano Hybrid 
Gel. Praca urządzeniem nanopen wynosi ok 20-30 minut, gdyż 
nanobrazja przebiega w dwóch etapach.  

Na początku skóra pokrywana jest preparatem Nano Liquid, a nanoigły 
wysuwane są na małą długość 0,25 mm. W tym etapie następuje 
frakcjonowanie naskórka i kontrolowane złuszczanie skóry.  Efekty 
frakcyjnego peelingu mechanicznego skóry widoczne są bezpośrednio 
po zabiegu.  

Kolejnym krokiem jest stemplowanie skóry, dzięki któremu wzmacnia 
się pośrednio mięśnie wyrazowe twarzy. Następnie aplikowana jest 
nano maska uaktywniająca fazę biorewitalizacji skóry. 

Końcowym etapem zabiegu jest laminacja skóry, poprzez aplikację  
Nano Perls. Laminacja wpływa  rewitalizująco i regenerująco na skórę 
oraz działa nawilżająco dzięki  przedłużonemu działaniu.  

 

Jakie są efekty zabiegu nanobrazji? 

Wykonanie serii zabiegów nanobrazji skutkuje zarówno strukturalną, 
jak i funkcjonalną poprawą jakości skóry. Jej rezultatem jest m.in. 
zwiększenie jej napięcia i elastyczności, pogrubienie atroficznego 
naskórka oraz poprawa jego funkcji. Im bardziej zniszczona skóra, tym 
bardziej widoczne będą efekty zabiegów. Zabiegi ujędrniają skórę, 
redukują drobne zmarszczki i przebarwienia. Pogrubienie skóry i 
naskórka powoduje nie tylko redukcję istniejących zmarszczek, ale 
także to, że rozszerzone naczynka stają się mniej widoczne. To samo 
dotyczy zasinień pod oczami. Skóra odzyskuje zdrowy i młody wygląd.  
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Czy nanobrazja może być stosowana przy delikatnej skórze i łączona  
z zabiegami medycyny estetycznej? 

 Nanobrazja może być stosowana przy każdym typie skóry, również 
wtedy, gdy skóra jest bardzo cienka i delikatna. Można – i warto – 
łączyć ją z innymi zabiegami medycyny estetycznej, takimi jak toksyna 
botulinowa czy kwas hialuronowy. 

 

Jaka jest częstotliwość zabiegów? 

Najlepsze rezultaty przynosi seria 4-6 zabiegów powtarzanych w 
odstępach co 2-4 tygodnie. Tak jak w każdym rodzaju terapii, także i 
tutaj bardzo ważna jest cykliczność i systematyczność zabiegów.  

 

Co się dzieje ze skórą po zabiegu? 

Nanobrazja zmusza skórę do regeneracji. Wywołany stan frakcji 
powoduje bezbolesne zaczerwienienie bez efektu opuchnięcia skóry. 
Jest to zjawisko naturalne i ustępuje całkowicie w ciągu 1-5 godzin po 
zabiegu. Nanobrazja nie niesie ze sobą ryzyka bliznowacenia czy 
pojawiania się pozapalnych zmian przebarwieniowych. Nie dochodzi 
bowiem tutaj do chemicznego czy termicznego uszkodzenia naskórka, 
więc skóra pozostaje nieuszkodzona. Brak ryzyka infekcji, sam zabieg 
jest bardzo bezpieczny. Mimo tego w dniu zabiegu warto zrezygnować 
ze spożywania alkoholu oraz zwrócić szczególną uwagę na higienę – 
nie dotykać twarzy brudnymi rękami, nie przytulać się do zwierząt, 
unikać sprzątania i dużego wysiłku. Przez około 3-5 dni po zabiegu 
powinno unikać się bezpośredniej ekspozycji na silne światło 
słoneczne.  

Proces regeneracji naskórka, jego przebudowa i tworzenia się nowych 
keratynocytów trwa przez okres kilkunastu dni po zabiegu. Szybko 
gojący się naskórek sprawia, że wszystkie etapy procesu odnowy skóry 
odbywają się w optymalnych warunkach – przy nieuszkodzonej 
barierze naskórkowej i przy braku wpływu jakichkolwiek czynników 
zewnętrznych. 
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Istotne znaczenie odgrywa również najprawdopodobniej samo 
frakcyjne, mechaniczne naruszenie struktury stratum cormneum i 
podrażnienie komórek warstwy rogowej Prowadzi to do ich 
pobudzenia i zwiększenia aktywności. 

 

Czy do wykonania zabiegu nanobrazji wymagane jest specjalistyczne 
szkolenie? 

Tak. Zarówno zakup urządzenia jak i stosowane do zabiegu praparaty 
obejmują kilkugodzinne szkolenie teoretyczno-praktyczne, 
pozwalające na jak najlepszą pracę z urządzeniem stosowanym do 
zabiegu i prawidłowość stosowanych do nanobrazji preparatów. Po 
ukończenia szkolenia uczestnik otrzymuję autoryzację do 
przeprowadzenia zabiegów nanobrazji. 

 

Jaki jest koszt zabiegu nanobrazji? 

Cena zabiegu to ok. 300 zł, ale może ona się różnić, w zależności od 
rejonu Polski. Jeśli zabieg wykonywany jest w serii, niektóre gabinety 
oferują rabaty. Najlepiej dowiedzieć się o cenę zabiegu bezpośrednio 
w wybranym przez siebie gabinecie. Ich listę można znaleźć na stronie: 
https://www.facebook.com/NANO-SKIN-CARE-
278297073111795/?modal=admin_todo_tour 
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Czy jest przewidziana terapia skóry w warunkach domowych? 

Tak. Proponowana jest linia rewitalizująca i anti-aging NANO SKIN 
CARE do pielęgnacji skóry,  która jest absolutną rewolucją w 
codziennej pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu. Zaawansowany, 
skondensowany kompleks substancji aktywnych został zamknięty w 
nanocząsteczkach, co umożliwia jego głęboką penetrację w głąb skóry 
i ciszenie się pięknym wyglądem. 

Preparaty dostępne na stronie   

 

www.nanoskincare.pl 
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Opis proponowanych preparatów: 

NANO HYBRID GEL - Płyn do oczyszczania skóry 
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Opis: 

Kremo-żel, który łagodnie łączy się z wodą w czasie demakijażu. Preparat 

oparty jest na delikatnej bazie myjącej, wzbogaconej o proteiny, naturalne 

emolienty z oleju oliwkowego i masła shea oraz nawilżający kwas 

hialuronowy, która nie narusza płaszcza hydro-lipidowego skóry, nie pieni 

się. Polecany również dla osób noszących szkła kontaktowe i sztuczne 

rzęsy.  

 

Działanie: 

Łagodnie myje skórę i usuwa zanieczyszczenia, zapewnia delikatny 

demakijaż twarzy i oczu. Działa zmiękczająco i nawilżająco na skórę w 

czasie mycia, zapobiega wysuszaniu skóry. Przywraca komfort w 

przypadku przesuszenia skóry. 

 

Efekt: 

• oczyszczona i nawilżona skóra, bez naruszania struktury ochronnej 

skóry 

• miękka i gładka w dotyku 

• poczucie świeżej i pachnącej skóry 

 

Sposób użycia: 

Z użyciem wody: 

zwilżyć skórę twarzy. Nanieść na dłonie niewielką ilość żelu i umyć twarz 

zwracając uwagę, na oczy. Spłukać letnią wodą. 

Bez użycia wody: 

produkt nanieść na płatek kosmetyczny i kolistymi ruchami oczyścić skórę 

bez użycia wody. 

200 ml,  Cena: 95 PLN 

Bezpieczeństwo 

PRODUKT TESTOWANY DERMATOLOGICZNIE I 

ALERGOLOGICZNIE 
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NANO Infusion Activator – Tonik do skóry 
 

 

Opis: 

Preparat Nano Infusion Activator zawiera roślinny kolagen, który nawilża i 

wygładza skórę, prowitaminę B5 łagodzącą podrażnienia skóry oraz 

ekstrakt z płatków róży. Zalecany po zabiegu nanobrazji. Polecany także 

dla skór wrażliwych. Stanowi replikę podstawowej struktury tkanki łącznej 

skóry, dlatego często nazywana jest "drugą skórą".  

 

Działanie: 

NANO Infusion Activator odpowiada za stymulację syntezy kolagenu i 

odnowę skóry, tym samym spowalniając procesy starzenia. 

 Acacia Collagen - substytut kolagenu zwierzęcego, zawiera aminokwasy 

takie jak hydroksyproliny, które są również składnikiem kolagenu 

zwierzęcego i są odpowiedzialne za regenerację skóry.  
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Efekt: 

• nawilżona i wzmocniona, wygładzona i zregenerowana skóra, 

•  ujędrniony i uelastyczniony naskórek 

• wyeksponowanie blasku młodości 

• koi i łagodzi podrażnienia 

 

Sposób użycia 

            Zawartość Nano Infusion Activator – tonik do pielęgnacji skóry 

rano i wieczorem- wystarczy nasączyć płatek kosmetyczny i przetrzeć nim 

całą skórę twarzy, szyi i dekolt po demakijażu. Podstawową zasadą jest 

używanie toniku na oczyszczoną skórę. Aplikujemy go tuż po demakijażu 

Nano Hybrid Gel, aby przywrócić skórze odpowiednie pH skóry i 

przygotować skórę do aplikacji kolejnego preparatu. 

200 ml, Cena: 95 PLN 

Bezpieczeństwo 

PRODUKT TESTOWANY DERMATOLOGICZNIE I 

ALERGOLOGICZNIE 

 

NANO Pearls – perły do pielęgnacji skóry 
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Opis: 

Jedwabisty nano żel zamknięty w wyjątkowej formie pereł, polecany dla 

każdego rodzaju skóry, w tym wrażliwej, szarej, z pierwszymi oznakami 

starzenia. Polecany po zabiegu nanobrazji i zabiegach medycyny 

estetycznej. 

 

Działanie: 

Nano żel działa przeciwstarzeniowo i rozświetla skórę. Oleje z awokado i 

jojoba odżywiają, regenerują i nawilżają, a także wspomagają procesy 

naprawcze i odnowy skóry. 

 

Efekt: 

• odżywiona i zregenerowana skóra 

• uruchomione procesy naprawcze 

• poprawiony koloryt skóry 

 

Sposób użycia 

Wmasować zawartość perły w oczyszczoną skórę.  

Zalecany do pielęgnacji skóry rano i/lub wieczorem w warunkach 

domowych.  

Uwaga! Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed dziećmi. 

8szt, Cena: 50 PLN 

Bezpieczeństwo PRODUKT TESTOWANY DERMATOLOGICZNIE I 

ALERGOLOGICZNIE 
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Odżywczo-nawilżająca naturalna pomadka ochronna do ust z 

filtrem UV SPF 14. 

 

Opis:  

Kombinacja olejków, która intensywnie nawilża, odżywia i chroni usta 

przed niekorzystnym wpływem środowiska. Dodatkowo, masło shea, 

witamina A głęboko odżywiają, zmiękczają i wygładzają usta. Wysokiej 

jakości składniki tłuszczowe wzmacniają barierę lipidową naskórka, 

chronią go przed wysychaniem i pękaniem. 

Działanie: 

Pomadka skutecznie chroni usta przed wysuszającym wpływem promieni 

słonecznych, pozostawiając na ustach film ochronny. Witamina E oraz filtr 

UV skutecznie zabezpieczają przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych. 

Sposób użycia 

Zaaplikować pomadkę na oczyszczoną skórę ust.  

Zalecany do pielęgnacji skóry ust rano i w ciągu dnia. Dedykowany po 

zabiegach powiększania ust.  

Uwaga! Przechowywać w temperaturze pokojowej.  

Cena: 20 PLN 

Bezpieczeństwo PRODUKT TESTOWANY DERMATOLOGICZNIE I 

ALERGOLOGICZNIE 
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MONIKA SEKITA-PILCH  

 kosmetolog, pedagog, specjalista 

zabiegów estetycznych, specjalista 

trycholog, certyfikowany podolog, 

dyrektor generalny Akademii MSP 

Ochrony Zdrowia 

i Urody w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

 Wykładowca akademicki na kierunkach: 

kosmetyka profesjonalna, podologia, 

kosmetologia, medycyna estetyczna, 

anty-aging i trychologia. Trener 

praktycznej nauki zawodu, 

szkoleniowiec z zakresu kosmetologii i 

medycyny estetycznej, anty-aging oraz 

podologii. 

 

Tytuł zawodowy zdobyła w okresie, w 

którym kosmetyka należała do 

prestiżowych profesji nie dla każdego 

dostępnych. Od dwudziestu czterech lat 

prowadzi prywatną praktykę zawodową i 

jest związana z edukacją w zakresie 

kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej, 

upiększającej i kosmetologii estetycznej, 

podologii, masażu, odnowy biologicznej 

Spa & Wellness oraz trychologii. 

 

Jako prelegentka uczestniczyła w wielu 

konferencjach, seminariach i pokazach. 

Ceniona i doświadczona ekspertka z 

dziedziny nauk o zdrowiu, kosmetologii, 

medycyny estetycznej, anti-aging, 

podologii i trychologii. 

 

Autorka siedmiu podręczników w tym 

czterech do nauki zawodu technik usług 

kosmetycznych (na poziomie kształcenia 

policealnego) i zawodu kosmetolog (na 

poziomie szkolnictwa wyższego). 
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Autorka e-booka: Dlaczego wypadają 

włosy? 

Autorka e-booka: Nanobrazja – metoda 

prewencji starzenia i frakcyjna odnowa 

skóry. 

Prowadzi indywidualne szkolenia z 

zakresu kosmetologii i medycyny 

estetycznej, anty-aging, podologii. 

Jest autorką licznych publikacji z zakresu 

trychologii, kosmetologii i medycyny 

estetycznej oraz podologii.  

Właścicielka i pomysłodawczyni firmy 

edukacyjnej Akademii MSP Ochrony 

Zdrowia i Urody Szkoły Policealne, 

dyrektor generalny Niepublicznej 

Placówki Kształcenia Ustawicznego, 

prezes Medical Beauty. Właścicielka  

i pomysłodawczyni linii profesjonalnych 

kosmetyków NANO SKIN CARE, 

twórczyni procedury zabiegu 

NANOBRAZJA. 

Na stałe współpracuje z czasopismami: 

Kosmetologia Estetyczna, Kosmetyka i 

Kosmetologia. 

 

Z poświęceniem i powodzeniem realizuje 

własną wizję rozwoju szkolnictwa 

policealnego w Akademii MSP Ochrony 

Zdrowia i Urody.  

Wdraża autorskie programy nauczania na 

takich kierunkach jak: kosmetyka 

profesjonalna, podologia, wizaż i 

kreowanie wizerunku, masaż, odnowa 

biologiczna Spa & Wellness, 

kosmetologia estetyczna, anti-aging i 

trychologia. 

Aktywnie przyczynia się do podnoszenia 

prestiżu i rangi zawodu technika usług 

kosmetycznych, kosmetologa, podologa i 

trychologa.  
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W 2007 roku powołała Szkołę 

Kosmetyki Profesjonalnej o 

uprawnieniach publicznych, w tym 

samym czasie otworzyła pierwszą w 

Polsce Szkołę Wizażu i Kreowania 

Wizerunku, Akademię Masażu i Szkołę 

Odnowy Biologicznej Spa & Wellness, 

która ruszyła w marcu 2008. Autorka 

programu nauczania i prekursorka 

pierwszej w Polsce Rocznej Szkoły – 

Podologii i od 2015 roku Trychologii i 

Kosmetologii Estetycznej w Gorzowie 

Wielkopolskim.  

 

W przeciągu 2 lat działalności otrzymała: 

4 puchary, 3 wyróżnienia i Statuetkę za 

innowacyjną Szkołę policealną 

województwa lubuskiego. 

W 2010 i 2011 roku otrzymała status 

kobiety Przedsiębiorczej. 

Bogata i profesjonalna wiedza Moniki 

Sekita-Pilch to rezultat jej wykształcenia, 

wieloletniej praktyki i doświadczenia, a 

także ustawicznie realizowana edukacja 

w zakresie różnych specjalności oraz 

bezpośredni kontakt i współpraca z 

jednostkami naukowo-badawczymi. 
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AKADEMIA MSP OCHRONY ZDROWIA 

 I URODY W GORZOWIE 

WIELKOPOLSKIM 

– realizuje autorski program kształcenia 

dostosowany do potrzeb i wymogów rynku 

europejskiego na najwyższym poziomie, 

co potwierdzają liczne puchary, statuetki  

i dyplomy. 

 

Atutem Akademii MSP Ochrony Zdrowia  

i Urody jest skuteczność i efektywność 

nauczania, nacisk głównie na zajęcia praktyczne, 

realizowanie się naszych słuchaczy  

w wyuczonym zawodzie, małe grupy: 6-8 

osobowe, zdobycie wyższego wykształcenia w 

1,5 roku (dla osób posiadających maturę), dzięki 

porozumieniu  

z uczelniami, a przede wszystkim satysfakcja z 

posiadanych kwalifikacji. 

 

Kierunki kształcenia w Akademii MSP Ochrony 

Zdrowia i Urody w Gorzowie Wielkopolskim  

Szkoły dwuletnie: 

• Kosmetyka profesjonalna – technik usług 

kosmetycznych 

• Masaż – technik masażysta 

Szkoły roczne: 

• Podologia 

• Kosmetologia estetyczna 

• Trychologia 

• Wizaż i kreowanie wizerunku 

• Masaż i estetyka ciała 

• Anti-aging 

• Dietetyka 

• Technik sterylizacji medycznej 

• Opiekun medyczny 

• Florysta 

• Fryzjerstwo  

• Odnowa biologiczna spa & wellness 
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