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Koulutuskalenteri 2017 

CCAAM -koulutuskeskus järjestää vuoden 2017 koulutukset yhteistyössä Nordic Skinin kanssa. 



CCAAM NORDIC SKIN 

Yrjönkatu 8 A 2, 00120 HELSNKI                                      

Liity mukaan CCAAM – sertifioitujen ammattilaisten kasvavaan joukkoon!  
 

CCAAM ja Nordic Skin järjestävät vuonna 2017 koulutuksia niin sairaanhoitajille ja lääkäreille, kuin 

lähihoitajille ja kosmetologeille Yrjönkadun viihtyisissä koulutustiloissa.  

Tästä koulutuskalenterista saat tietoa koulutusten ajankohdista, sisällöistä ja hinnoista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä ja ilmoittaudu mukaan!  
Vastaamme mielellämme koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. 

020 177 7260  

info@nordicskin.net  

 

Terveydenhuollon ammattilaiset  Kauneusalan ammattilaiset 

Katariina Mattila    Carita Kuosmanen 

040 149 2996     040 525 1188 

katariina.mattila@nordicskin.net  carita.kuosmanen@nordicskin.net   

 

 

www.ccaam.net 

www.nordicskin.net 

mailto:info@nordicskin.net
mailto:katariina.mattila@nordicskin.net
mailto:carita.kuosmanen@nordicskin.net
http://www.ccaam.net/
http://www.nordicskin.net/
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Koulutukset sairaanhoitajille ja lääkäreille 
 

➢ Mesoterapia- ja PRP-hoitokoulutukset 

➢ Täyteainekoulutukset 

➢ Kemiallinen kuorinta 

➢ Laser & Health Academy®  

➢ Botuliinikoulutukset 

➢ Lipolyysi ja skinbooster-hoidot 

➢ Laitehoitopäivät 

➢ Täydennyskoulutuspäivät 

 

Koulutukset myös kosmetologeille ja lähihoitajille 
 

➢ Mesoterapia 

➢ Laitehoitokoulutus 

➢ Täydennyskoulutuspäivät 

 

Millaista muuta koulutusta toivoisit järjestettävän? Voit olla meihin yhteydessä ja kysyä räätälöityjä 

koulutuksia juuri sinun ja yrityksesi tarpeisiin!  

Nordic Skin ja CCAAM kouluttavat pistoshoitoihin ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisia.   

 

Ilmoittautuminen 
 

Voit ilmoittautua koulutuksiin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostilla info@nordicskin.net ja 

puhelimitse 020 177 7260.  

Terveydenhuollon ammattilaisena voit myös ottaa yhteyttä suoraan asiakkuuspäällikkö Katariina Mattilaan 

katariina.mattila@nordicskin.net ja 040 149 2996. 

Kauneusalan koulutuksiin voi ilmoittautua myös suoraan Carita Kuosmaselle 

carita.kuosmanen@nordicskin.net 040 525 1188. 

 

Ilmoittumalla terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuihin koulutuksiin osoitteessa http://ccaam.net/ 

voit maksaa koulutuksen myös osissa. Valittavanasi on jopa 48 kuukautta maksuaikaa.  

mailto:info@nordicskin.net
mailto:katariina.mattila@nordicskin.net
mailto:carita.kuosmanen@nordicskin.net
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Aikataulut ja hinnat terveydenhuollon ammattilaisille, 

täyteainekoulutukset 
 

Täyteainekoulutukset järjestetään neljässä moduulissa. Kukin moduuli järjestetään kolme kertaa, joten voit 

valita sinulle sopivimmat koulutuspäivät helposti. Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää info@nordicskin.net tai 

katariina.mattila@nordicskin.net. Lämpimästi tervetuloa koulutuksiin! 

Täyteainehoitojen kysyntä kasvaa väestön ikääntyessä. 94 prosenttia kaikista täyteainehoidoista tehdään 

hyaluronihapposeoksilla. Hyaluronihappo on tutkittu ja turvallinen täyteaineiden raaka-aine, jota on käytetty 

esteettisessä lääketieteessä jo kahdenkymmenen vuoden ajan. CCAAM-koulutuskeskus pätevöittää sinut 

hyaluronihappopohjaisten täyteaineiden käyttöön.  

Täyteainekoulutukset sisältävät sekä teoreettisen että käytännöllisen osan, ja pääpaino on workshop-

osuudessa. Koulutuksen johtajana toimii esteettisen lääketieteen asiantuntijalääkäri, AAAM-sertifioitu Piotr 

Sikorski, jolla on 20 vuoden kokemus esteettisistä pistoshoidoista. Koulutus järjestetään Nordic Skinin ja 

CCAAM:n viihtyisissä tiloissa Helsingin Erottajalla. Koulutukseen osallistuvat saavat CCAAM-

koulutustodistuksen. Tarjoamme koulutukseen osallistuville sairaanhoitajille myös ns. vastuulääkäripalvelua. 

 

TÄYTEAINEKOULUTUKSET 

                                                  Moduuli 1 

Nasolabiaalipoimujen ja otsan huolirypyn täyttö sekä huulten muotoilun perusteet 

torstai 19.1.2017 15:00-20:00 

keskiviikko 5.4.2017 15:00-20:00 

torstai 8.6.2017 15:00-20:00 

torstai 29.6. 15:00-20:00 

torstai 10.8.2017 15:00-20:00 

tiistai 3.10.2017 15:00-20:00 

Koulutuksen jälkeen: 

• Osaat tärkeimmät pistostekniikat, täyteaineiden annostelun sekä toimenpiteiden 

hoitoprotokollat. 

• Tunnet markkinoiden tunnetuimmat ja yleisimmät hyaluronihappopohjaiset 

täyteaineet, joita lääkärit, hoitajat, hammaslääkärit ja muut terveydenhuollon 

ammattilaiset voivat käyttää praktiikassaan. 

• Saat käyttöösi laadukkaan digitaalisen markkinointimateriaalin. 

• Hallitset hoitoprosessin konsultaatiosta tulosten arviointiin saakka. 

• Tunnet täyteainehoitojen indikaatiot, kontraindikaatiot ja mahdolliset 

sivuvaikutukset. 

• Osaat häivyttää täyteaineella nasolabiaalipoimut ja otsan huolirypyt. 

• Osaat tehdä täyteainehoidon huulille. 
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Moduuli 2 
Poskien ja leuan muotoilu, suupielet 

perjantai 3.3.2017 12:00-16:30 

tiistai 9.5.2017 15:00-20:00 

torstai 15.6.2017 15:00-20:00 

tiistai 5.9.2017 15:00-20:00 

tiistai 14.11.2017 15:00-20:00 
Moduuli 2:n aikana syvennetään täyteainehoitojen osaamista. Koulutus on suunnattu 
terveydenhuollon ammattilaisille, joilla on jonkin verran kokemusta 
täyteainehoidoista (esim. moduuli 1 suoritettu). Toisen moduulin jälkeen osaat tehdä 
tavallisimpien täyteainehoitojen lisäksi myös koko kasvojen täyteainehoitoja, mm. suupielien 
ja suunympäryksen nuorennushoitoja, poskien kohotushoitoja sekä leukalinjan ja leuan kärjen 
muotoiluhoitoja.  
 

Koulutuksen jälkeen: 
 

• Osaat uusia pistostekniikoita, tiedät aiempaa enemmän täyteaineiden annostelusta 
sekä toimenpiteiden kulusta. 

• Saat käyttöösi laadukkaan digitaalisen markkinointimateriaalin. 

• Hallitset hoitoprosessin konsultaatiosta tulosten arviointiin saakka. 

• Tunnet täyteainehoitojen indikaatiot, kontraindikaatiot ja mahdolliset 
sivuvaikutukset. 

• Osaat käyttää oikeita täyteaineita ja tarkoituksenmukaisia pistostekniikoita kasvojen 
eri alueilla. 

• Pystyt muotoilemaan leukalinjaa ja leuankärkeä hyaluronihappopohjaisilla 
täyteaineilla. 

• Osaat kohottaa, täyteläistää ja muotoilla poskia täyteainehoitojen avulla. 

• Pystyt parantamaan suupielien ja suunympärysalueen ulkonäköä täyteaineilla. 
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Moduuli 3 

Kanyylien käyttö, full face -hoidot, kalsiumhydroksiapatiitti, yhdistelmähoidot 

tiistai 28.3.2017 15:00-20:00 

torstai 12.10.2017 15:00-20:00 
Täyteainekoulutuksen kolmas moduuli on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille, joilla 
on jonkin verran kokemusta täyteainehoitojen tekemisestä. Koulutuksessa perehdytään 
kanyyleiden käyttöön ja koko kasvojen täyteainekäsittelyihin (sis. ohimokuoppien ja 
kyynelurien täytöt, kulmien kohotus, poskien, leukalinjan ja nenän muotoilut). Moduulin 
aikana tutustutaan myös yhdistelmähoitoihin, joissa hyaluronihappoon yhdistetään 
kalsiumhydroksiapatiittia. 

Koulutuksen jälkeen: 

• Osaat uusia pistostekniikoita. 

• Osaat käyttää täyteainehoidoissa kanyyleja. 

• Osaat käyttää oikeita täyteaineita ja tarkoituksenmukaisia pistostekniikoita kasvojen 
eri alueilla. 

• Pystyt tekemään ns. liquid faceliftin täyteaineilla. 

• Tunnet hyaluronihappopohjaisten täyteaineiden lisäksi myös kalsiumpohjaiset 
täyteaineet. 

• Tunnet täyteainehoitojen indikaatiot, kontraindikaatiot ja mahdolliset 
sivuvaikutukset. 

• Pystyt tekemään yhdistelmähoitoja HA- ja CaHA-täyteaineilla. 
 

  

Moduuli 4 
Huulien muotoilu ja täyttö 

tiistai 23.5.2017 15:00-20:00 

torstai 26.10.2017 15:00-20:00 
Täyteainekoulutuksen neljäs moduuli pätevöittää sinut huulien muotoiluun ja täyttöön. 
Koulutus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille.  Koulutuksen jälkeen: 

• Ymmärrät konsultaatiokäynnin merkityksen ja pystyt arvioimaan ammattitaitoisesti 
huulien muotoa sekä mahdollista epäsymmetrisyyttä.  

• Huulten puudutus 

• Erilaiset pistostekniikat, jälkihoito, touch-up ja follow-up -käynnit. 

• Suupielten muotoilu täyteaineilla. 

• Huulirajan muotoilu täyteaineilla. 

• Amorinkaari, ylähuuli – huulien täyttäminen eri tekniikoilla.  

 

Hinnat  
Koulutuksen hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin, harjoittelun oikealla mallilla ja yhden ruiskun 

täyteainetta käytettäväksi workshop-harjoittelussa. Koulutuspäivänä tehdyt täyteaineostot saat aina -20% 

alennuksella! Muut ostot koulutuspäivänä -10% koulutukseen osallistuville. Täyteainekoulutuksissamme jo 

käyneille seuraavat moduulit edullisemmin. 

Ensimmäinen moduuli Seuraavat täyteainekoulutukset 

490€ + alv. 320€ + alv. / moduuli  
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Aikataulut ja hinnat terveydenhuollon ammattilaisille, 

botuliinikoulutukset 
 

Botuliinikoulutukset järjestetään kolmessa moduulissa. Kukin moduuli järjestetään kaksi kertaa, joten voit 

valita sinulle sopivimmat koulutuspäivät helposti. Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää info@nordicskin.net tai 

katariina.mattila@nordicskin.net. Lämpimästi tervetuloa koulutuksiin! 

 

Botuliinihoitokoulutukset pidetään yhteensä kolmessa osassa. Koulutukseen voivat osallistua 

terveydenhuollon ammattilaiset.  Koulutukset johtaa AAAM-johtokunnan sertifioima asiantuntijalääkäri Piotr 

Sikorski (LAHA® Expert Instructor, Cityklinikan toimitusjohtaja). Koulutuksen päätteeksi osallistujille jaetaan 

CCAAM-sertifikaatit. 

Aikataulu 
 

BOTULIINIKOULUTUKSET 

Moduuli 1 

Lääketieteelliset botuliinihoidot – liikahikoilu, bruksismi, migreeni 

torstai 16.3.2017 9:00-12:00 

torstai 2.11.2017 9:00-12:00 
Ensimmäisen moduulin aikana perehdytään kattavasti ei-esteettisiin botuliinihoitoihin, 
joiden avulla voidaan palvella mm. hampaiden narskuttelusta, migreenistä ja 
liikahikoilusta kärsiviä potilaita.  

Koulutuksen jälkeen: 
 

• Ymmärrät, mihin botuliinin teho perustuu. 

• Osaat annostella botuliinin tarkoituksenmukaisesti. 

• Pystyt hoitamaan botuliinilla terveydellisiä ongelmia (esim. liikahikoilu, 
bruksismi, migreeni). 

• Hallitset hoitoprosessin konsultaatiosta tulosten arviointiin saakka. 

• Tunnet botuliinihoitojen indikaatiot, kontraindikaatiot ja mahdolliset 
sivuvaikutukset. 
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Moduuli 2 

Esteettiset botuliinihoidot - yläkasvot 

torstai 16:3.2017 13:00-17:00 

torstai 2.11.2017 13:00-17:00 

tiistai 20.6.2017 16:00-20:00 

Koulutuksen jälkeen: 
 

• Osaat tärkeimmät pistostekniikat, botuliinin annostelun sekä esteettisten 
toimenpiteiden hoitoprotokollat. 

• Tunnet markkinoiden tunnetuimmat ja yleisimmät botuliinitoksiinin 
kauppamerkit. 

• Hallitset hoitoprosessin konsultaatiosta tulosten arviointiin saakka. 

• Tunnet esteettisten botuliinihoitojen indikaatiot, kontraindikaatiot ja 
mahdolliset sivuvaikutukset. 

• Hallitset tyypillisimmät tekniikat, joita kasvoja hoidettaessa käytetään. 
 

  

Moduuli 3 

Epätyypilliset esteettiset botuliinihoidot: kasvojen kaventaminen, nenän muotoilu, 
kaulan kohottaminen, ienhymyn korjaus 

torstai 27.4.2017 15:00-20:00 

perjantai 17.11.2017 15:00-20:00 

Koulutuksen jälkeen: 
 

• Hallitset eri kauppanimillä myytävien botuliinivalmisteiden käytön ja pystyt 
tekemään valintoja näiden välillä. 

• Olet saanut lisää ammatillista varmuutta ja pystyt palvelemaan asiakkaitasi 
entistä paremmin. 

• Kasvojen kavennus botuliinilla. 

• Nenän muotoilu botuliinilla. 

• Kaulan kohotus botuliinilla. 

• Kaulan vaakajuonteiden hoito botuliinilla. 

• Ienhymyn botuliinihoito. 
 

  
 Hinnat 

 

Koulutuksen hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja harjoittelun oikealla mallilla. Koulutuspäivänä 

tehdyt ostot saat aina -10% alennuksella!  

Hinnat 

1 moduuli 2 moduulia 3 moduulia 

990 € + alv 1700 € + alv 2300 € + alv 
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Aikataulut ja hinnat terveydenhuollon ammattilaisille, 

Laser & Health Academy® -laserkoulutukset 
 

Laser & Health Academy® -laserkoulutukset järjestetään kolmessa moduulissa. Ilmoittaudu mukaan tai kysy 

lisää info@nordicskin.net tai katariina.mattila@nordicskin.net. Kysy myös mahdollisuudesta räätälöityyn 

laserkoulutukseen. Lämpimästi tervetuloa! 

Koulutuksen johtajana toimii AAAM-johtokunnan sertifioima esteettisen lääketieteen asiantuntijalääkäri, 

LAHA®-luennoitsija Piotr Sikorski, joka on myös Cityklinikan toimitusjohtaja. Koulutuspäivän päätteeksi 

osallistujat saavat LAHA®-sertifikaatin.  

 

LAHA®-KOULUTUKSET 

Moduuli 1 
Laserin fysiikkaa, laservalon ja kudoksen vuorovaikutus, karvanpoisto, 

verisuonimuutosten poisto, tatuoinnin poisto, pigmentaation poisto, Fotona Smooth 
Mode™ -teoria, 3D- ja 4D kasvojenkohotus 

tiistai 25.4.2017 12:00-20:00 

lauantai 2.9.2017 9:00-17:00 

    

Moduuli 2 
Laserin fysiikkaa, laservalon ja kudoksen vuorovaikutus, erbium-kuorinnat, alaluomien 

laserkohotus, TightSculpting™ -vartalonmuokkaus, arpien ja venymäarpien poisto, laserin 
mahdollisuudet aknearpien poistossa, Twinlight™, aktiivinen akne ja rosacea 

lauantai 7.10.2017 9:00-17:00 

  

Moduuli 3 
Laserin fysiikkaa, laservalon ja kudoksen vuorovaikutus, hyvälaatuiset ihomuutokset, 
fraktionaalinen melasmahoito, gynekologiset laserhoidot – lyhyt katsaus toimenpiteisiin, 
NightLase™-kuorsaushoito, ClearSteps™-jalkasienen hoito laserilla, rasvanpoisto laserilla, 
EVLT – suonikohjujen (>4mm) laserhoito 

sunnuntai 8.10.2017 9:00-17:00 

  

Hinnat  
Koulutuksen hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja harjoittelun oikealla mallilla. Koulutuspäivänä 

tehdyt ostot saat aina -10% alennuksella!  

1 moduuli 2 moduulia 3 moduulia 

990 € + alv 1700 € + alv 2300 € + alv 

mailto:info@nordicskin.net
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Aikataulut ja hinnat terveydenhuollon ammattilaisille, 

mesoterapia- ja PRP-hoitokoulutukset 
 

Mesoterapia- ja PRP-hoitokoulutukset terveydenhuollon ammattilaisille järjestetään helmikuussa ja 

syyskuussa. Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää info@nordicskin.net tai katariina.mattila@nordicskin.net. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Terveydenhuollon ammattilaisille järjestettävissä mesoterapiakoulutuksissa perehdytään PRP- ja 

mesoterapiahoitojen periaatteisiin ja käytäntöön. Pääpaino on workshop-osuudessa, jonka johtajana toimii 

AAAM-johtokunnan sertifioima esteettisen lääketieteen asiantuntijalääkäri Piotr Sikorski (LAHA®-luennoitsija, 

Cityklinikan toimitusjohtaja). 

Aikataulu 
 

Mesoterapia- ja PRP-hoitokoulutus 
 

Mesoterapia- ja PRP-hoidot injektio-, dermapen ja dermaroller-tekniikoilla, 
mesoglow, mesolift, mesosculpt ja hairbooster-hoidot 

torstai 9.2.2017 15:00-20:00 

torstai 21.9.2017 15:00-20:00 

Mesoterapiakoulutuksen jälkeen: 
 

• Osaat tehdä mesoterapiahoitoja injektio-, dermaroller- ja dermapen-tekniikoilla 
sekä valita asiakkaan tarpeiden kannalta sopivimman tekniikan. 

• Osaat tehdä PRP-hoitoja injektio-, dermaroller- ja dermapen-tekniikoilla. 

• Ymmärrät, kuinka mesoterapialla ja/tai PRP-toimenpiteellä voidaan hoitaa 
hiustenlähtöä. 

• Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakkaillesi räätälöityjä mesoglow-, mesolift-, 
mesosculpt- ja hairbooster-hoitoja. 

• Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakkaillesi räätälöityjä PRP-hoitoja. 
• Ymmärrät sarjahoidon merkityksen sekä PRP- että mesoterapiahoidoissa. 

 

    

  
 

 

Hinnat  
Koulutuksen hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja harjoittelun oikealla mallilla sekä 

mesoterapiatuotteita. Koulutuspäivänä tehdyt ostot saat aina -10% alennuksella!  

Hinta 

450 € + alv. Hinta sisältää neljä mesoterapia-ampullia (riittävät 25-28 hoitoon) 

mailto:info@nordicskin.net
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Aikataulut ja hinnat terveydenhuollon ammattilaisille, 

lipolyysi- ja skinbooster-koulutus 
 

Lipolyysi- ja skinbooster-koulutukset terveydenhuollon ammattilaisille järjestetään huhtikuussa ja 

marraskuussa. Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää info@nordicskin.net tai katariina.mattila@nordicskin.net. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Lipolyysi- ja skinbooster-koulutus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutuksessa 

perehdytään toimenpiteiden ja tuotteiden periaatteisiin ja käytäntöön. Pääpaino on workshop-osuudessa, 

jonka johtajana toimii AAAM-johtokunnan sertifioima esteettisen lääketieteen asiantuntijalääkäri Piotr 

Sikorski (LAHA®-luennoitsija, Cityklinikan toimitusjohtaja). 

Aikataulu 
 

Lipolyysi- ja skinbooster-koulutukset 
 

Lipolyysi, rasvan poisto (off label), ihon elvyttäminen skinboostertuotteilla 

torstai 6.4.2017 15:00-20:00 

perjantai 10.11.2017 15:00-20:00 

Koulutuksen jälkeen: 
 

• Osaat tehdä skinbooster-injektiohoitoja hyaluronihappotuotteilla. 

• Osaat tehdä lipolyysi-injektiohoitoja. 

• Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakkaillesi räätälöityjä sarjahoitoja. 
• Ymmärrät, mihin tuotteiden ja toimenpiteiden teho perustuu. 

 

    

  
 

 

Hinnat  
Koulutuksen hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja harjoittelun oikealla mallilla sekä lipolyysi- ja 

skinboostertuotteita. Koulutuspäivänä tehdyt ostot saat aina -10% alennuksella!  

Hinta 

450 € + alv. lipolyysi- ja skinboostertuotteita 450€ arvosta (alv 0%) 
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Aikataulut ja hinnat terveydenhuollon ammattilaisille, 

kemiallinen kuorinta 
 

Kemiallisen kuorinnan koulutus terveydenhuollon ammattilaisille järjestetään elokuussa. lmoittaudu mukaan 

tai kysy lisää info@nordicskin.net tai katariina.mattila@nordicskin.net. Lämpimästi tervetuloa! 

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu kemiallisen kuorinnan koulutus sisältää sekä teoreettisen että 

käytännöllisen osan, ja pääpaino on workshop-osuudessa. Workshop järjestetään pienryhmälle, ja 

workshopin johtajana toimii AAAM-johtokunnan sertifioima esteettisen lääketieteen asiantuntijalääkäri, jolla 

on 20 vuoden kokemus alalta. Koulutus järjestetään Helsingin keskustassa sijaitsevan CCAAM:n viihtyisissä 

tiloissa. Koulutukseen osallistuvat saavat CCAAM-koulutustodistuksen. 

Aikataulu 
 

Kemiallinen kuorinta 
 

Miedot hapot ja lääketieteelliset hapot 

torstai 18.5.2017 16:00-20:00 

torstai 17.8.2017 16:00-20:00 

tiistai 17.10.2017 16:00-20:00 

Koulutuksen jälkeen: 
 

• Ymmärrät erilaisten happokuorintojen ominaisuuksia ja käyttökohteita. 

• Tiedät, kuinka kemiallisen kuorinnan avulla voidaan vaikuttaa ihon toimintaan ja 
ulkonäköön. 

• Ymmärrät syvällisesti, millaiset kuorintakäsittelyt sopivat kullekin ihotyypille ja 
kuinka hapoilla voidaan vaikuttaa sekä nuoren että ikääntyvän ihon toimintoihin 
ja ulkonäköön. 

• Osaat hoitaa ammattitaitoisesti melko vaikeitakin iho-ongelmia, kuten aknea, 
arpia, ikääntymisen merkkejä, sameaa ja väsynyttä ihoa sekä 
pigmenttimuutoksia ja ihon valovaurioita. 

• Hallitset kemiallisten kuorintojen hoitoprotokollat sekä esi- ja jälkihoidon. 
Ymmärrät turvallisuuteen liittyvät näkökohdat ja kemiallisten kuorintojen 
kontraindikaatiot. 
 

    

  

Hinnat  
Koulutuksen hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja harjoittelun oikealla mallilla sekä 

happotuotteita. Koulutuspäivänä tehdyt ostot saat aina -10% alennuksella!  

Hinta 

300 € + alv. Hinta sisältää kaksi valinnaista happokuorintatuotetta.  
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Laitehoito- ja täydennyskoulutuspäivät 
 

Laitehoito- ja täydennyskoulutuspäivät järjestetään sekä terveydenhuollon, että kauneusalan ammattilaisille 

riippuen laitteesta. Koulutukset järjestetään laitteen ostajalle yhteisesti sovittuna ajankohtana. Koulutus 

sisältyy laitteen hintaan.  

Täydennyskoulutuspäivä muodostuu noin kahden tunnin mittaisista workshopeista, joissa syvennetään 

aikaisemmin opittua. Koulutus tapahtuu keskustellen ja teoria käydään läpi workshopin yhteydessä. 

ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää info@nordicskin.net tai katariina.mattila@nordicskin.net. Lämpimästi 

tervetuloa! 

Aikataulu 
 

    

  

Täydennyskoulutuspäivät 

Terveydenhuollon ja kauneusalan ammattilaisille 
Aiheita: täyteainehoidot, botuliinihoidot, mesoterapia, hairbooster-hoidot, PRP, 

Skinbooster-hoidot, lipolyysi-injektiot, laitehoidot, kemiallinen kuorinta 

tiistai 22.8.2017  9:00-17:00 

torstai 14.12.2017  9:00-17:00 

Koulutuksen jälkeen: 
 

• Osaat tehdä laitehoitoja valitsemillasi laitteilla. 

• Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakkaillesi räätälöityjä sarjahoitoja. 

• Ymmärrät, mihin laitehoitojen teho perustuu. 

• Opit hinnoittelemaan ja markkinoimaan toimenpiteitä. 
 

    

  
 

 

Hinnat  
Koulutuksen hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja harjoittelun oikealla mallilla. Koulutuspäivänä 

tehdyt ostot saat aina -10% alennuksella!  

Laitehoitopäivä Täydennyskoulutuspäivä 

200 € + alv / workshop  
HUOM! Koulutus on maksuton laitteen ostajalle. 

200 € + alv / workshop 
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Aikataulut ja hinnat terveydenhuollon ammattilaisille, 

mesolankakoulutukset 
 

Mesolankahoitojen koulutukset terveydenhuollon ammattilaisille järjestetään kahdessa moduulissa.  

lmoittaudu mukaan tai kysy lisää info@nordicskin.net tai katariina.mattila@nordicskin.net. Lämpimästi 

tervetuloa! 

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu mesolankakoulutus sisältää sekä teoreettisen että 

käytännöllisen osan, ja pääpaino on workshop-osuudessa. Workshop järjestetään pienryhmälle, ja 

workshopissa hoitoja päästään harjoittelemaan oikeille malleille. Koulutus järjestetään Helsingin keskustassa 

sijaitsevan CCAAM:n viihtyisissä tiloissa. Koulutukseen osallistuvat saavat CCAAM-koulutustodistuksen. 

Aikataulu 
 

MESOLANKAKOULUTUKSET 

Moduuli 1 
Suorat langat, kasvojen alaosan hoito mesolangoilla 

keskiviikko 22.3.2017 16:00-20:00 

keskiviikko 10.5.2017 9:00-13:00 

tiistai 29.8.2017 16:00-20:00 

tiistai 21.11.2017 16:00-20:00 
Koulutuksessa tutustutaan mesolankahoidon hoidonaiheisiin, kontraindikaatioihin ja 
erilaisiin lankoihin. Workshopissa harjoitellaan hoitoa alakasvoille. 

    

Moduuli 2 
Spiraalilankojen käyttö, katsaus yläkasvojen hoitoon, vatsan ja pakaran alueiden hoito 

maanantai 3.4.2017 12:00-16:00 
maanantai 29.5.2017 9:00-13:00 
tiistai 12.9.2017 16:00-20:00 
torstai 7.12.2017 16:00-20:00 
Koulutuksessa teoriaosuuden jälkeen harjoitellaan mesolankahoitoja vartalon alueelle ja 
tehdään katsaus yläkasvojen hoitoon, esimerkiksi kulmakarvan kohottamiseen 
mesolangoilla. Koulutuksessa tutustutaan myös spiraalilankoihin. Moduuli 2 on 
suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, joilla on jo kokemusta mesolangoista (ovat 
esim. käyneet moduuli 1). 

 

Hinnat  
Koulutuksen hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja harjoittelun oikealla mallilla sekä 60kpl 

mesolankoja. Koulutuspäivänä tehdyt ostot saat aina -10% alennuksella!  

Hinta 

399 € + alv. Hinta sisältää 60kpl mesolankoja.  
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Aikataulut ja hinnat kauneusalan ammattilaisille, 

mesoterapia 
 

Kauneusalan ammattilaisille suunnattu mesoterapiakoulutus järjestetään toukokuussa ja marraskuussa. 

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää info@nordicskin.net tai carita.kuosmanen@nordicskin.net . Lämpimästi 

tervetuloa! 

Aikataulu 
 

Mesoterapia 
 

Mesoterapia, biorevitalisaatio ja hairbooster-hoidot 

torstai 4.5.2017 15:00-20:00 

torstai 23.11.2017 15:00-20:00 

    

  
 

 

Hinnat  
Koulutuksen hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja harjoittelun oikealla mallilla. Koulutuspäivänä 

tehdyt ostot saat aina -10% alennuksella!  

Hinta 

300 €+ alv, hinta sisältää neljä mesoterapia-ampullia.  
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Nordic Skin -koulutusten aikataulut ja hinnat kauneusalan ammattilaisille, 

kemiallinen kuorinta 
 

Kauneusalan ammattilaisille suunnattu kuorintakoulutus järjestetään Nordic Skinin tiloissa syyskuussa. 

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää info@nordicskin.net tai carita.kuosmanen@nordicskin.net . Lämpimästi 

tervetuloa! 

Aikataulu 
 

Kemiallinen kuorinta 
 

Mesoterapia, biorevitalisaatio ja hairbooster-hoidot 

torstai 28.9.2017 15:00-20:00 

  
 

 

Hinnat  
Koulutuksen hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja harjoittelun oikealla mallilla. Koulutuspäivänä 

tehdyt ostot saat aina -10% alennuksella!  

Hinta 

150 € + alv. Hinta sisältää Nordic Skinin kosmetiikkatuotteita. 
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Aikataulut ja hinnat kauneusalan ammattilaisille, 

Norel Dr Wilsz -hoitolasarja 
 

Kauneusalan ammattilaisille suunnattu koulutus Norel Dr Wilsz hoitolasarjaan pidetään Nordic Skinin tiloissa 

huhtikuussa ja lokakuussa. Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää info@nordicskin.net tai 

carita.kuosmanen@nordicskin.net . Lämpimästi tervetuloa! 

Aikataulu 
 

Norel Dr Wilsz 
 

Hoitolasarja Norel Dr Wilsz-koulutukset, laadukkaat tuotteet sekä ammattilaisen 
että kuluttajan käyttöön 

tiistai 25.4.2017 10:00-16:00 

torstai 19.10.2017 10:00-16:00 

  
 

 

Hinnat  
Koulutuksen hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja harjoittelun oikealla mallilla. Koulutuspäivänä 

tehdyt ostot saat aina -10% alennuksella!  

Hinta 

Ennakkomaksu 50 € (sis. alv) hyvitetään koulutuspäivänä tehdyissä ostoissa 
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Peruutusehdot  

 

Koulutuksiin mahtuu mukaan rajallinen määrä osallistujia. Voit varmistaa oman paikkasi tekemällä sitovan 

ilmoittautumisen hyvissä ajoin. Koulutuksen varausmaksu eli puolet koulutuksen hinnasta maksetaan 

koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Toinen osa koulutuksesta maksetaan kaksi viikkoa ennen 

koulutuspäivää. Voit myös halutessasi maksaa koulutuksen kerralla. 

Vaikka suunnitelmien muuttuminen on osa elämää, otathan huomioon peruutusehtomme. Me Nordic 

Skinillä ja CCAAM:llä teemme kaikki koulutus- ja materiaalihankinnat jo hyvissä ajoin ennen 

koulutusajankohtaa, joten joudumme veloittamaan mahdollisista peruutuksista seuraavasti. 

 

Peruutukset Veloitus 

viimeistään 1 viikko ennen koulutusta 
 

0 €  

alle 1 viikko ennen koulutusta materiaalikulut 50 € + alv (kauneusala: 35 € + alv) 

peruuttamaton poisjäänti tai peruutus samana 
päivänä 

koko koulutuksen hinta 

alle 24 tuntia ennen koulututa, lääkärintodistus 50€ + alv. (kauneusala: 35 € + alv) 

HUOM! Voit siirtää koulutuksen veloituksetta.  

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin. 

 

 

 

 

 

 

 


