
مو،زیبایی،لیزر،جوانسازی و لاغری با  ها،ابزارها و تکنولوژی های پوست،برگزاری دوره های تئوری و عملی کار با دستگاه 

 ارائه گواهینامه شرکت در دوره به زبان انگلیسی و کار عملی بر روی کیس توسط شرکت کننده

 نفره به همراه کیسبه صورت خصوصی یک  -                                         

 انجام کار عملی بر روی مولاژ و کیس واقعی توسط مدرس و شرکت کننده -                                        

 استفاده از مواد مصرفی مجوز دار -                     : تمامی دوره ها

 اعطای گواهینامه شرکت در دوره به زبان انگلیسی -                                        

 ساعت( 21الی  6ره ها یک روزه)با توجه به دوره تمامی دو -                                        

هزینه دوره کسر  از %01نفر قابل افزایش بوده و به ازای هر شرکت کننده  3الی  2نفرات شرکت کننده در دوره تا  تعداد

 میگردد.

پزشکان و برخی برای پیراپزشکان میباشند و دوره های کار با دستگاه ها را اپراتورها میتوانند : همه دوره ها برای  توجه

 شرکت کنند

 : حضور در برخی دوره ها مستلزم سپری نمودن کارگاه های پیش نیاز میباشد. توجه

 میلیون 5بوتاکس  هزینه مصرفی بدوناکس دوره خصوصی عملی و تئوری تزریق بوت -

دوره خصوصی عملی و تئوری تزریق ژل/فیلر لب،خط خنده،چانه،زاویه فکی،گونه،زیر چشم،شقیقه بدون هزینه مصرف  -

 نمیلیو 8ژل 

مصرف مواد ژل یا فیلر تزریقی با توجه نواحی درخواستی جهت کار عملی و برند ژل برای هر ناحیه یک سی سی : توجه 

 مورد نیاز بوده و هزینه آن جداگانه محاسبه میشود.

دوره خصوصی عملی و تئوری مزوتراپی تزریق موی سر،جوانسازی و لیفتینگ صورت،ضد لک و تیرگی زیر چشم،لاغری  -

 میلیون 4به همراه هزینه مصرفی و مزو 

ه همراه هزینه مصرفی و کیت پی آر ی صورت و سر و کار با دستگاه سانتریفیوژ بپدوره خصوصی عملی و تئوری پی آر -

 میلیون 5پی 

هزینه بدون میکرونیدلینگ)مزونیدلینگ( و کار با دستگاه درماپن صورت،سر و بدن  دوره خصوصی عملی و تئوری -

 میلیون 5/3مصرفی،کارتریج و مزو 



هزینه  به همراه ن سازنخ کاگ و کلاژ دوره خصوصی عملی و تئوری لیفتینگ و جوانسازی صورت با نخ های قابل جذب -

 میلیون 5/8مصرفی و نخ ها 

 03راه هزینه مصرفی مدوره خصوصی عملی و تئوری پروسه ساکشن،انتقال و تزریق چربی و نانوفت کل صورت به ه -

 میلیون

هزینه دوره خصوصی عملی و تئوری پروسه ساکشن،انتقال و تزریق چربی و نانوفت ژنیتال)لابیا ماژور و مینور( به همراه  -

 میلیون 01مصرفی 

 5/7الکترولیز دوره عملی و تئوری کار با دستگاههای لیزر موهای زائد،لیزر الکس،دایود، ای پی ال،ایلایت،اس اچ ار، -

 میلیون

)رفع چین و چروک و اسکار،جوانسازی،برداشتن ضایعات،لابیا پلاستی  فرکشنالدوره عملی و تئوری کار با دستگاه لیزر  -

 ...()قیمت با توجه به درخواست(و 

 میلیون 5/4دوره عملی و تئوری کار با دستگاه کربوکسی تراپی و تکنیک های تزریق در صورت،بدن  -

دوره عملی و تئوری کار با دستگاه پلاسما ترای پلک،چین و چروک های صورت،بدن،برداشتن ضایعات و تکنیک های  -

 میلیون 5/3آن 

 میلیون 5/3ر با دستگاه هایفو جهت لیفتینگ و تایتنینگ صورت و گردن دوره عملی و تئوری کا -

دوره عملی و تئوری کار با دستگاه میکرودرم ابریژن وتکنیک های آن جهت لایه برداری و پاکسازی و  -

 میلیون 5/2جوانسازی،شفافیت و آبرسانی پوست 

ن ضایعات کواگولاسیون و برش جراحی)برداشتجهت  دوره عملی و تئوری کار با دستگاه الکتروسرجری / کوتر جراحی -

 پلاستی،لابیا پلاستی و ...( )قیمت با توجه به درخواست(ارو ا،بلف

 01دوره عملی و تئوری کار با دستگاه لایپومدلینگ جهت پروسه مدار بسته تزریق چربی صورت یا دست یا /زنیتال  -

 میلیون

 میلیون 01و کاهش سایز اولترازد جهت پروسه لیپولیز و لیپوساکشن چربی دوره عملی و تئوری کار با دستگاه لاغری  -


