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FACE YES WE CAN 1

Szkolenie prowadzone jest w formie 
1- dniowych warsztatów podczas 
których uczestnicy zgłębiają wiedzę 
teoretyczną i praktyczną na temat 
produktów, wykonywania zabiegów 
i masaży. Warsztaty składają się z 2 
części:

 CZĘŚĆ POKAZOWA (BEZPŁATNA)
• Przedstawienie marki Thalion: historia, osiągnięcia, najlepsze 

ośrodki spa w Polsce i na świecie, filozofia marki. Wirtualna po-
dróż po Bretanii, sekrety morza IROSE,  ALGI – pozyskiwanie, 
rodzaje alg, algi w pielęgnacji twarzy. 

• Omówienie wybranych linii produktowych: CLEANS & TONE, 
THALISOURCE, OLIGOZEN, ALGOPUR

• Omówienie i pokaz zabiegów z grupy ESSENTIAL BEAUTY: 
Absolute Hydration, Infinite Gentleness, Acni Control

• Prezentacja produktów do pielęgnacji domowej Thalion Home 
Spa

• Łączenie zabiegów i produktów z linii: CLEANS & TONE, THA-
LISOURCE, OLIGOZEN, ALGOPUR z nowoczesnymi urządze-
niami

 CZĘŚĆ WARSZTATOWA (ODPŁATNA)
Uczestnicy warsztatów pod okiem Trenera marki uczą się krok po 
kroku masażu firmowego:

• M.E.R. FACE MASSAGE - masaż energetyzujący twarzy

Uczestnicy otrzymują:
• Materiały szkoleniowe (szczegółowe skrypty)

• Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu firmowego masażu

• Upominek niespodziankę
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Szkolenie prowadzone jest w formie 
1- dniowych warsztatów podczas 
których uczestnicy zgłębiają wiedzę 
teoretyczną i praktyczną na temat 
produktów, wykonywania zabiegów 
i masaży twarzy. Warsztaty składają 
się z 2 części:

 CZĘŚĆ POKAZOWA (BEZPŁATNA)
• Przedstawienie marki Thalion: historia, osiągnięcia, najlepsze 

ośrodki spa w Polsce i na świecie, filozofia marki. Wirtualna po-
dróż po Bretanii, sekrety morza I`ROSE,  ALGI – pozyskiwanie, 
rodzaje alg, algi w pielęgnacji anti-age.

• Składniki aktywne w liniach ALGOLIFT 30+, 40+, 50+

• Omówienie i pokaz zabiegów z grupy YOUTH & RADIANCE: 
Absolute Lift, Firming Action, Youth Perfection

• Prezentacja produktów do pielęgnacji domowej Thalion Home 
Spa

• Łączenie zabiegów i produktów z linii: ALGOLIFT 30+, 40+, 
50+ z nowoczesnymi urządzeniami

 CZĘŚĆ WARSZTATOWA (ODPŁATNA)
Uczestnicy warsztatów pod okiem Trenera marki uczą się krok po 
kroku masażu firmowego:

• ANTI AGE FACE MASSAGE– masaż modelujący twarzy

Uczestnicy otrzymują:
• Materiały szkoleniowe (szczegółowe skrypty)

• Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu firmowego masażu

• Upominek niespodziankę

§ 1
Przepisy ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa  w programie szkoleniowym 
Thalion FACE oraz konkursie ” Yes We Can”

2. Organizatorem szkoleń jest Bionantech Cosmetics Group – wyłączny 
dystrybutor marki Thalion w Polsce.

§ 2
Cele i postanowienia programowo – organizacyjne

1. Głównym celem programu szkoleniowego jest podniesienie kompe-
tencji w zakresie wiedzy składnikowej i możliwości wykorzystania pro-
duktów oraz zabiegów marki Thalion  

2. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegóło-
we:
 - podwyższenie kwalifikacji w zakresie ogólnej wiedzy o liniach i pro-

duktach marki Thalion 
 - podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy szczegółowej dotyczą-

cej wykorzystania produktów i zabiegów marki Thalion wraz z inno-
wacyjną aparaturą (RF, mezoterapia, derma-roller, liposukcja ultradź-
więkowa, mikrodermabrazja, oxybrazja)

 - podwyższenie kwalifikacji w zakresie masaży firmowych marki Tha-
lion

 - podwyższenie kwalifikacji w zakresie sprzedaży produktów detalicz-
nych i działań marketingowych

3. Program  Thalion FACE -  „Yes We Can” przeznaczona jest dla właści-
cieli i/lub wskazanych przez nich pracowników gabinetów kosmetycz-
nych, medycyny estetycznej, odnowy biologicznej, hotelowych stref 
odnowy oraz spa & wellness mających siedzibę na terenie Polski i 
oferujących produkty i zabiegi marki Thalion. Każdy salon moze starać 
sie o 1 bilet wyjazdowy.

4. W ramach projektu prowadzone będą następujące szkolenia:
 - THALION FACE Yes we Can 1 
 - THALION FACE Yes we Can 2 
 - THALION FACE Yes we Can 3
 - THALION FACE Yes we Can 4
 - THALION FACE Yes we Can 5 
 - THALION FACE Yes we Can 6 

§ 3
Zasady konkursu  THALION FACE -  „Yes we can”

1.  Warunkiem uczestnictwa w programie szkoleniowym i konkursie 
Thalion "Yes we can"  jest przesłanie zgłoszenia do wzięcia udziału 
w konkursie na adres firmy drogą pocztową lub mailową: szkolenia@
bionantech.pl (załączony kupon zgłoszeniowy ) 

2.  Laureatami Konkursu Thalion - ” Yes We Can” zostaną osoby, które 

 - ukończą 6 - stopniowy program szkoleniowy, 
 - pozytywnie przejdą międzynarodowy test wiedzy o produktach,
 - zakupią w ciągu roku produkty i zabiegi marki Thalion na kwotę 

min. 24 000 zł netto  – ich przedstawiciele otrzymają jedną z dzie-
sięciu równorzędnych nagród głównych – bezpłatny bilet na 5 dnio-
we szkolenie w siedzibie firmy w Bretanii - Francja.

3.  O wynikach konkursu poinformuje telefonicznie i pisemnie (drogą ma-
ilową) Manager ds. Szkoleń

§ 4
Nagrody

1. Nagrodą główną w konkurskie Thalion Face - „Yes We Can” jest dzie-
sięć biletów na bezpłatny 5 -dniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny   
do Centrum Szkoleniowego Thalion w Bretanii, organizowany przez 
Organizatora akcji, a realizowany po ukończeniu każdego cyklu pro-
gramu szkoleniowego.

2. Organizator pozostawia sobie możliwość przyznania nagród pocie-
szenia w postaci zestawów kosmetyków Thalion. Nagrody zostaną 
przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres wskazany 
w zgłoszeniu lub mogą one zostać odebrane osobiście w siedzibie Or-
ganizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostar-
czenia nagród przez firmę kurierską. Koszty wysyłki nagród pokrywa 
Organizator. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwy-
cięzcach oraz osobach wyróżnionych nagrodami głównymi oraz  po-
cieszenia na stronie internetowej www.thalion.pl  oraz wszelkich ma-
teriałach promujących akcję w prasie, telewizji i stronach www, na co 
uczestnicy – przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę.

§ 5
Postanowienia końcowe

1.  Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przy-
sługuje od nich odwołanie.

2.  Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem 
warunków niniejszego Regulaminu.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowa-
nie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem akcji THALION 
FACE YES WE CAN i przyjmuję do wiadomojego stosowanie pod-
czas trwania Konkursu. 
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobo-
wych (DZ.U.  Nr  133,  poz.883),  wyrażazgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb związanych z Konkursem.

Miejscowość, data     Podpis

Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe

Wrocław ul. Rajska 69

www.lancray.pl, tel: 71 788 96 94, 603 634 468

Cena części warszatowej: 150 zł netto /1 os

Czas trwania szkolenia:10.oo - 18.oo 

Terminy: Terminy: 

KUPON ZGŁOSZENIOWY

THALION FACE

"YES WE CAN"
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Szkolenie prowadzone jest w formie 
1- dniowych warsztatów podczas 
których uczestnicy zgłębiają wiedzę 
teoretyczną i praktyczną na temat 
produktów, wykonywania zabiegów 
i masaży. Warsztaty składają się z 2 
części:
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Szkolenie prowadzone jest w formie 
1- dniowych warsztatów podczas 
których uczestnicy zgłębiają wiedzę 
teoretyczną i praktyczną na temat 
produktów, wykonywania zabiegów 
i masaży. Warsztaty składają się z 2 
części:

FACE YES WE CAN 3

Szkolenie prowadzone jest w formie 
1- dniowych warsztatów podczas 
których uczestnicy zgłębiają wiedzę 
teoretyczną i praktyczną na temat 
produktów, wykonywania zabiegów 
i masaży. Warsztaty składają się z 2 
części:

FACE YES WE CAN 6

Szkolenie prowadzone jest w for-
mie 1- dniowych warsztatów pod-
czas których uczestnicy zgłębiają 
wiedzę teoretyczna i praktyczną na 
temat produktów i zabiegów,  które 
można łączyć ze sprzętem kosme-
tyczno-estetycznym jak: kawitacja, 
sonoforeza, mikrodermabrazja, 
oxybrazja, mezoterapia, radiofre-
kwencja, liposukcja ultradźwięko-

wa, dermomasaż, celem uzyskania lepszych i trwalszych rezulta-
tów zabiegów. Warsztaty składają się z 2 części:

 CZĘŚĆ POKAZOWA (BEZPŁATNA)
• Przedstawienie marki Thalion: historia, osiągnięcia, najlepsze 

ośrodki spa w Polsce i na świecie, filozofia marki. Wirtualna po-
dróż po Bretanii, sekrety morza IROSE,  ALGI – pozyskiwanie, 
rodzaje alg, algi w pielęgnacji twarzy

• Omówienie wybranych linii produktowych: OCEAN SECRETS

• Omówienie i pokaz zabiegów wchodzących w skład linii: Oce-
an Secrets

• Prezentacja produktów do pielęgnacji domowej

• Łączenie zabiegów i produktów z linii: OCEAN SECRETS z no-
woczesnymi urządzeniami

• ING LINE z nowoczesnymi urządzeniami

 CZĘŚĆ POKAZOWA (BEZPŁATNA)
• Przedstawienie marki Thalion: historia, osiągnięcia, najlepsze 

ośrodki spa w Polsce i na świecie, filozofia marki. Wirtualna po-
dróż po Bretanii, sekrety morza IROSE,  ALGI – pozyskiwanie, 
rodzaje alg, algi w pielęgnacji twarzy, antyoksydanty

• Omówienie wybranych linii produktowych: THALISENS FACE, 
THALIWHITE, SUBLIME

• Omówienie i pokaz zabiegów z grupy BRIGHTNESS: Jet Lag 
Skin Illuminator, White Magnificent

• Prezentacja produktów do pielęgnacji domowej

• Łączenie zabiegów i produktów z linii: THALISENS FACE, THA-
LIWHITE z nowoczesnymi urządzeniami

 CZĘŚĆ POKAZOWA (BEZPŁATNA)
• przedstawienie marki Thalion: historia, osiągnięcia, najlepsze 

ośrodki spa w Polsce i na świecie, filozofia marki. Wirtualna po-
dróż po Bretanii, sekrety morza IROSE,  ALGI – pozyskiwanie, 
rodzaje alg, algi w pielęgnacji oczu

• omówienie wybranych linii produktowych: OLIGOCONTOUR, 
FOR MEN, SUBLIME 

• omówienie i pokaz zabiegów z grupy EYE BEAUTY, FOR MEN: 
zabieg: Eye Lift Expert, Oxygen Booster

• prezentacja produktów do pielęgnacji domowej

 CZĘŚĆ POKAZOWA (BEZPŁATNA)
• Aparatura kosmetyczna w salonie, omówienie najważniejszych 

zagadnień, parametry techniczne, efekty, sposoby użytkowa-
nia 

• Prezentacja produktów do pielęgnacji domowej

• Marketing i promocja w gabinecie kosmetycznym

 CZĘŚĆ WARSZTATOWA (ODPŁATNA)

Uczestnicy warsztatów pod okiem Trenera marki uczą się krok po 
kroku masażu firmowego:

•  FACE GYM MASSAGE  – masaż liftujący twarzy 

Uczestnicy otrzymują:
• Materiały szkoleniowe (szczegółowe skrypty)

• Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu firmowego masażu

• Upominek niespodziankę

 CZĘŚĆ WARSZTATOWA (ODPŁATNA)

Uczestnicy warsztatów pod okiem Trenera marki uczą się krok po 
kroku masażu firmowego:

• JET LAG FACE MASSAGE masaż twarzy wellness

Uczestnicy otrzymują:
• Materiały szkoleniowe (szczegółowe skrypty)

• Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu firmowego masażu

• Upominek niespodziankę

 CZĘŚĆ WARSZTATOWA (ODPŁATNA)

Uczestnicy warsztatów pod okiem Trenera marki uczą się krok po 
kroku masażu firmowego:

• EYE LIFT EXPERT MASSAGE – masaż liftujący oka

Uczestnicy otrzymują:
• materiały szkoleniowe (szczegółowe skrypty)

• certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu firmowego masażu

• upominek niespodziankę

 CZĘŚĆ WARSZTATOWA (ODPŁATNA)

Uczestnicy warsztatów pod okiem Trenera marki uczą się krok 
po kroku:

• Łączenia zabiegów z nowoczesnymi urządzeniami COS-MEDI-
CO na przykładzie zabiegu: RF, Mezoterapii bezigłowej.

Uczestnicy otrzymują:
• materiały szkoleniowe (szczegółowe skrypty)

• certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu aparatury 

• upominek niespodziankę

Terminy: Terminy: Terminy: Terminy: Miejsce szkolenia: 
Centrum Szkoleniowe Isabelle Lancray

Wrocław, ul. Rajska 69 
www.lancray.pl, tel: 71 788 96 94, 603 634 468

KALENDARZ WARSZTATÓW

SZKOLENIOWYCH

THALION FACE 

"YES WE CAN"


