Wniosek o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej
„Instruktor stylizacji rzęs”

Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwaliﬁkacji do ZSK
Nazwa kwaliﬁkacji
INSTRUKTOR STYLIZACJI RZĘS
Rodzaj kwalifikacji
Kwalifikacja cząstkowa
Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwaliﬁkacji
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
Krótka charakterystyka kwaliﬁkacji oraz orientacyjny
potwierdzającego otrzymanie danej kwaliﬁkacji

koszt

uzyskania

dokumentu

Osoba posiadająca kwaliﬁkację „Instruktor stylizacji rzęs” jest przygotowana do szkolenia stylistów
rzęs:
1. Potrafi planować proces kształcenia i opracowywać materiały dydaktyczne,
2. Zna techniki i metody przekazywania wiedzy oraz prowadzenia kursów stylizacji rzęs,
3. Posiada wiedzę z zakresu:
 anatomii rzęs,
 zagrożeń, przeciwwskazań, chorób i innych okoliczności wpływających na aplikację,
 kompleksowego wyposażenia stanowiska pracy i dostosowania go pod względem
bezpieczeństwa, warunków (odpowiednia wilgotność i temperatura), ergonomii pracy i
komfortu dla klienta,
 znajomość czynników determinujących przebieg i trwałość stylizacji,
 znajomość wszystkich terminów związanych ze stylizacja rzęs,
 znajomość produktów niezbędnych do wykonania stylizacji rzęs, ich składu, wzajemnego
wpływu poszczególnych komponentów,
 umiejętność analizy twarzy i budowy oczu – dobór odpowiednich efektów,
 możliwych metod i technik stylizacji rzęs (np. 1:1, 2-3d, duże objętości, metody mieszane,
lifting/laminowanie),
 najczęstszych błędów popełnianych przez stylistów rzęs i sposobów radzenia sobie z nimi,
 przepisów BHP obowiązujących stylistki, kosmetyczki i pracowników branży beauty w trakcie
świadczonych przez nich usług.
Instruktor stylizacji rzęs będzie przekazywał stylistom rzęs posiadaną wiedzę obejmującą powyżej
wskazane umiejętności podczas prowadzonych przez niego kursów i szkoleń.
Orientacyjny koszt uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji – wszystkich
zestawów to 8 000,00 zł.
Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwaliﬁkacji [godz.]
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Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwaliﬁkacji
Osoby pełnoletnie, zarówno kobiety jak i mężczyźni z wykształceniem co najmniej średnim,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby z ograniczoną sprawnością
ruchową np. poruszające się na wózku inwalidzkim. Ograniczona sprawność ruchowa nie może
dotyczyć sprawności rąk i dłoni. Konieczne pełne zdolności manualne.
Osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby z
ograniczoną sprawnością ruchową np. poruszające się na wózku inwalidzkim. Ograniczona
sprawność ruchowa nie może dotyczyć sprawności rąk i dłoni. Konieczne pełne zdolności
manualne.
Uzyskaniem danej kwalifikacji szczególnie mogą być zainteresowane osoby zajmujące się
profesjonalnie stylizacją rzęs, posiadające doświadczenie w branży kosmetycznej i beauty,
pasjonaci, gotowi i chętni przekazywać swoją wiedzę początkującym stylistom rzęs.
Wymagane kwaliﬁkacje poprzedzające



Świadectwo ukończenia szkoły średniej



Certyﬁkat ukończenia szkolenia stylizacji rzęs – wszystkie metody



Udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku stylisty rzęs, min. 1 rok



Świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Osoba przystępująca do walidacji, by uzyskać certyfikat instruktora stylizacji rzęs musi spełniać
następujące warunki:


ukończyć pełen pakiet szkoleniowy w zakresie stylizacji rzęs (wszystkie metody i techniki),



minimum roczne, potwierdzone na piśmie, praktyczne doświadczenia w zakresie stylizacji
rzęs.

Zapotrzebowanie na kwalifikację

Na rynku usług kosmetycznych, w branży beauty można zaobserwować zjawiska, które powodują
wzrost zapotrzebowania na kompetencje związane ze stylizowaniem rzęs.
Upowszechniają się nowe metody i efekty stylizacji rzęs, a piękny wachlarz rzęs staje się elementem
dress code. Przedłużanie rzęs to alternatywa dla codziennego używania tuszu, jako oszczędność
czasu podczas wieczornego zmywania make-upu. Usługi te stały się powszechne nie tylko w dużych
miastach, ale także w mniejszych miejscowościach. Niemniej jednak nie każdy salon kosmetyczny
może się poszczycić dobrze wykwaliﬁkowanym i profesjonalnym personelem. W konsekwencji
nierzadko zabieg stylizacji rzęs zamiast upiększyć twarz klienta daje efekt przeciwny.
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Kwaliﬁkacja „Instruktor stylizacji rzęs” ma na celu kształcenie i potwierdzenie kompetencji stylistów
rzęs, którzy będą wykonywać zabiegi w swoich salonach kosmetycznych.
Instruktor stylizacji rzęs to osoba, która będzie nadawać dyplomy stylistom rzęs i w ten sposób
potwierdzać ich wiedzę i umiejętności, także w zakresie BHP oraz medycyny w zakresie niezbędnym
do wykonania stylizacji rzęs.
Kwaliﬁkacja „Instruktor stylizacji rzęs” jest niezbędna, gdyż konieczne jest ustalenie, kto ma na tyle
duże kompetencje i doświadczenie, by móc nadawać tytuł „stylisty rzęs”. Brak uregulowania w tym
zakresie może rodzić skutki takie, że szkolić i nadawać certyﬁkaty osobom zajmującym się rzęsami
konsumentów będą osoby niewystarczająco przeszkolone i doświadczone, co ma bezpośredni wpływ
na zdrowie i poczucie estetyki każdego konsumenta.
Odniesienie do kwaliﬁkacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwaliﬁkacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się
Kwaliﬁkacja „Instruktor stylizacji rzęs” obejmuje umiejętności bardziej złożone niż kwalifikacja
„Stylizowanie rzęs”. Instruktor stylizacji rzęs jest osobą posiadającą umiejętności z zakresu stylizacji
rzęs na wyższym poziomie niż stylista rzęs. Ponadto, instruktor posiada także umiejętności z zakresu
pedagogiki i dzięki temu może doszkalać stylistów rzęs.
Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji
Kwalifikacja potwierdza przygotowanie do prowadzenia szkoleń z zakresu stylizacji rzęs kończących
się wydaniem dyplomu potwierdzającego umiejętności.
Osoba posiadająca kwaliﬁkację „Instruktor stylizacji rzęs” może prowadzić samodzielnie działalność
gospodarczą w zakresie działalności edukacyjnej odnoszącej się do stylizacji rzęs bądź zostać
zatrudniona w centrum szkoleniowym lub uczelni/studium kształcącym stylistów rzęs jako
wykładowca.
Instruktor stylizacji rzęs powinien poszerzać zakres swojej wiedzy i zdobywać coraz nowsze
umiejętności wraz z rozwojem techniki stylizacji rzęs, również pod kątem możliwości przekazania tej
wiedzy podczas kursów i szkoleń dla stylistów rzęs.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1) Rekrutacja – osoba przystępująca do walidacji przedkłada dokumenty świadczące o
przebytych szkoleniach, wykształceniu oraz dokument o stanie zdrowia za pośrednictwem
drogi elektronicznej lub drogi pocztowej do jednostki certyﬁkującej.
2) Jednostka certyﬁkująca analizuje przesłane dokumenty identyﬁkuje potrzeby osoby
ubiegającej się o nadanie kwaliﬁkacji.
3) Jednostka certyﬁkująca przygotowuje dla osoby ubiegającej się o nadanie kwaliﬁkacji
propozycję zestawów efektów uczenia się (czy w oparciu o dotychczasowe doświadczenie i
dokumenty musi przejść przez wszystkie zestawy czy tylko przez część).
4) Egzamin. a. Komisja – 2 osoby, w tym co najmniej jedna z w tym jedna osoba posiadająca
dyplom na poziomie co najmniej licencjata oraz udokumentowane aktualne doświadczenie w
zakresie tożsamym lub zbliżonym do zadań/działań Instruktora stylizacji rzęs lub
doświadczenie w ocenianiu jakości wykonywania działań/zadań przez Instruktora stylizacji
rzęs lub w przygotowywaniu i ocenianiu przygotowania osób uczących się do podejmowania
działań/zadań Instruktora stylizacji rzęs oraz druga osoba z minimum dwuletnim aktualnym
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doświadczeniem na stanowisku związanym z wykonywaniem usług tożsamych z usługami
świadczonymi przez Instruktora stylizacji rzęs. Przy każdym egzaminie muszą być obecni
dwaj członkowie Komisji. b. Teoretyczny (pisemny) - składa się z pytań otwartych i zawiera
pytania z zakresu higieny pracy, zagrożeń, chorób, przeciwwskazań do wykonania usługi,
charakterystyki ogólnej narzędzi do pracy oraz produktów do wykonywania poszczególnych
usług. Sprawdzana jest znajomość profesjonalnej nomenklatury. Pozytywna ocena egzaminu
teoretycznego jest podstawą do przystąpienia do egzaminu praktycznego. c. Praktyczny składa się z wykonania poprawnie aplikacji, a następnie wyjaśnienia użytych technik oraz
zastosowanych narzędzi i produktów. Nieprzystąpienie do egzaminów części praktycznej w
ciągu 3 miesięcy od daty egzaminów teoretycznych powoduje konieczność powtórzenia
egzaminów teoretycznych. d. Warunki techniczne i materialne: Wyposażenie sali
egzaminacyjnej: komputer - egzaminy teoretyczne z dostępem do testów wiedzy, łącze
internetowe, głośniki, kamera z możliwością nagrywania i przesyłania bezpośredniego danych
do innego punktu, zamontowana tak, że bez ograniczeń można udokumentować egzamin
oraz łącze internetowe, które umożliwi udział w egzaminie drugiej osobie z komisji
walidacyjnej przebywającej ﬁzycznie w siedzibie IC. Przed każdym egzaminem zostaną
sprawdzone warunki I połączenie internetowe oraz sprawność sprzętu. Każda osoba
przystępująca do egzaminu walidacyjnego musi podpisać umowę z wyrażeniem zgody na
dokumentację cyfrową niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia egzaminu.
5) Wydanie certyﬁkatu.
Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwaliﬁkacji (o ile dotyczy)
Nie dotyczy.
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Osoba posiadająca kwaliﬁkację „Instruktor stylizacji rzęs” jest przygotowana do prowadzenia szkoleń z
zakresu stylizacji rzęs za pomocą różnych metod. Upowszechnia wysokie standardy świadczenia
usług z zakresu stylizacji rzęs. Samodzielnie projektuje stanowisko pracy, dobiera odpowiednie
materiały, przyrządy i produkty, zna i aktualizuje zasady BHP podczas wykonywania stylizacji, posiada
kompetencje społeczne w zakresie prowadzenia szkoleń oraz warsztatów, dostosowuje warunki
wewnętrzne dla komfortu świadczonych usług. Zna niebezpieczeństwa wynikające z nieprawidłowo
wykonanej usługi stylizacji rzęs i informacje te potraﬁ przekazać.
Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się
1) Planowanie procesu kształcenia i opracowywanie materiałów dydaktycznych
2) Zaznajamianie się z technikami i metodami przekazywania wiedzy i prowadzenia kursów
stylizacji rzęs
3) Zdobywanie wiedzy w zakresie najczęstszych błędów popełnianych przez stylistów rzęs i
sposobów radzenia sobie z nimi
4) Zaznajamianie się z anatomią rzęs
5) Zaznajomienie się z wszystkimi terminami związanymi ze stylizacją rzęs
6) Zaznajomienie się z czynnikami determinującymi przebieg i trwałość stylizacji
7) Zdobywanie umiejętności analizy twarzy i budowy oczu – dobór odpowiednich efektów
8) Poznawanie nowoczesnych metod i technik stylizacji rzęs
9) Zaznajomienie się z produktami niezbędnymi do wykonania stylizacji rzęs, z ich składem
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chemicznym, wzajemnym wpływem poszczególnych komponentów, możliwością ich łączenia
10) Zaznajamia się z zagrożeniami, przeciwwskazaniami, chorobami i innymi okolicznościami
wpływającymi na aplikację
11) Zdobywanie umiejętności kompleksowego wyposażenia stanowiska pracy i dostosowania go
pod względem bezpieczeństwa, warunków (odpowiednia wilgotność i temperatura), ergonomii
pracy i komfortu dla klienta
12) Zaznajamianie się z przepisami bhp
Poszczególne efekty uczenia się w zestawach
ZESTAW 1: Planowanie procesu kształcenia i opracowywanie materiałów dydaktycznych

Efekt uczenia się
Identyfikuje potrzeby i możliwości kursanta, aby dostosować program i metody kształcenia do jego
predyspozycji
Kryteria weryfikacji
Przygotowuje skuteczne pytania weryfikujące posiadaną wiedzę, potrzeby oraz możliwości kursanta

Efekt uczenia się
Poprawnie identyfikuje potrzeby i wyznacza cele szkoleniowe
Kryteria weryfikacji
Określa cel szkolenia na podstawie potrzeb kursanta

Efekt uczenia się
Potrafi efektywnie zarządzać czasem i organizować proces nauczania
Kryteria weryfikacji
Przedstawia w formie pisemnej przykładowy plan szkolenia z uwzględnieniem czasu przeznaczonego
dla poszczególnych zadań

Efekt uczenia się
Potrafi odpowiednio przygotować miejsce pracy sprzyjające przyswajaniu wiedzy
Kryteria weryfikacji
Opisuje miejsce szkolenia oraz elementy wyposażenia stanowiska

Efekt uczenia się
Potrafi skutecznie komunikować się z nastawieniem na cel
Kryteria weryfikacji

5

Przedstawia sposoby efektywnej komunikacji i wyznaczenie celu
Przygotowuje przykładowy plan edukacji z uwzględnieniem czasu pracy

Efekt uczenia się
Rozumie rolę i pożądany wizerunek profesjonalnego instruktora, wie, jaka jest specyfika pracy
instruktora stylizacji rzęs
Kryteria weryfikacji
Przedstawia w formie pisemnej cechy, które powinien posiadać profesjonalny instruktor
Przedstawia w formie pisemnej charakterystyki pracy instruktora rzęs

Efekt uczenia się
Wie, jak budować autorytet i wzmacniać pewność siebie w pracy instruktora
Kryteria weryfikacji
Przedstawia sposoby podnoszenia kwalifikacji i umiejętności instruktora

Efekt uczenia się
Wie, jak opracować i dostosować materiały szkoleniowe do programu edukacyjnego
Kryteria weryfikacji
Przygotowuje szkic materiałów szkoleniowych dla wybranego zakresu szkolenia

Efekt uczenia się
Zna i rozumie obowiązki administracyjne związane z prowadzeniem szkoleń
Kryteria weryfikacji
Przedstawia obowiązki administracyjne związane z prowadzeniem szkoleń

Efekt uczenia się
Zna i rozumie zasady etyki zawodowej
Kryteria weryfikacji
Przedstawia zasady etyki zawodowej w pracy instruktora

Efekt uczenia się
Zna standardy ewaluacji procesu kształcenia
Kryteria weryfikacji
Przedstawia poszczególne etapy szkolenia z uwzględnieniem stopnia zaawansowania
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ZESTAW 2: Zaznajamianie się z technikami i metodami przekazywania wiedzy i prowadzenia
kursów stylizacji rzęs

Efekt uczenia się
Potrafi identyfikować specjalne potrzeby edukacyjne i dostosować proces kształcenia do potrzeb
kursantów
Kryteria weryfikacji
Przedstawia (w formie pisemnej) kilka przykładowych procesów kształcenia dla specjalnych,
niestandardowych potrzeb kursantów
Opisuje sposoby weryfikacji potrzeb kursanta i na tej podstawie wyznacza cel szkolenia

Efekt uczenia się
Potrafi stosować różnorodne metody i techniki edukacyjne
Kryteria weryfikacji
Przyporządkowuje (w formie pisemnej) odpowiednie metody i techniki edukacji do każdego
przedstawionego stylu uczenia

Efekt uczenia się
Wie, jak wykorzystywać pomoce edukacyjne w procesie kształcenia
Kryteria weryfikacji
Wskazuje (w formie pisemnej) rodzaje pomocy edukacyjnych oraz sposobów korzystania z nich

Efekt uczenia się
Zna i identyfikuje bariery komunikacyjne, potrafi sobie z nimi radzić
Kryteria weryfikacji
Przedstawia (w formie pisemnej), jakie bariery komunikacyjne mogą wystąpić pomiędzy kursantem a
instruktorem oraz jak sobie z nimi radzić

Efekt uczenia się
Zna i rozróżnia style uczenia się
Kryteria weryfikacji
Przedstawia różne style uczenia się (w formie pisemnej)

Efekt uczenia się
Zna zasady i standardy prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych
Kryteria weryfikacji
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Przedstawia (w formie pisemnej) zasady i standardy prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych

ZESTAW 3: Zdobywanie wiedzy w zakresie najczęstszych błędów popełnianych przez stylistów
rzęs i sposobów radzenia sobie z nimi

Efekt uczenia się
Wie, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie błędy najczęściej popełniają styliści, jak sobie z nimi
radzić
Kryteria weryfikacji
Przedstawia (w formie pisemnej) najczęstsze błędy popełniane przez stylistów oraz opisuje sposoby
radzenia sobie z nimi, zapobiegania im

ZESTAW 4: Zaznajamianie się z anatomią rzęs

Efekt uczenia się
Posiada wiedzę w zakresie budowy rzęs i potrafi ją przekazać kursantom
Kryteria weryfikacji
Przedstawia (w formie pisemnej) budowę rzęs

Efekt uczenia się
Zna cykl życia rzęs i potrafi go zobrazować/narysować/przedstawić
Kryteria weryfikacji
Przedstawia (w formie pisemnej) cykl życia rzęs (poszczególne etapy) oraz przedstawia poszczególną
fazę wzrostu rzęs w formie rysunku

ZESTAW 5: Zaznajomienie się z wszystkimi terminami związanymi ze stylizacją rzęs

Efekt uczenia się
Zna i rozumie wszystkie terminy, potrafi je zastosować/pokazać
Kryteria weryfikacji
Opisuje szczegółowo wskazane terminy związane ze stylizacją rzęs

ZESTAW 6: Zaznajomienie się z czynnikami determinującymi przebieg i trwałość stylizacji

Efekt uczenia się
Zna i rozumie wszystkie czynniki, potrafi wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, wie, co może
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negatywnie wpłynąć na trwałość i przebieg stylizacji i jak temu zapobiegać
Kryteria weryfikacji
Przedstawia (w formie pisemnej) wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na trwałość i przebieg
aplikacji. Opisuje sposoby radzenia sobie z nimi.

ZESTAW 7: Zdobywanie umiejętności analizy twarzy i budowy oczu – dobór odpowiednich
efektów

Efekt uczenia się
Zna i rozróżnia kształty twarzy i oczu, oś pionową i oś poziomą, osadzenie oczu, rozmiar oczu, na tej
podstawie potrafi dobrać odpowiedni efekt
Kryteria weryfikacji
Przedstawia (w formie opisu i rysunku) wszystkie rozróżniane kształty oczu
Opisuje zasady 3 oka (oś pionowa oczu) – przyporządkowuje odpowiedni efekt
Opisuje oś poziomą oczu – przyporządkowuje odpowiedni efekt
Opisuje rodzaje osadzenia oczu – przyporządkowuje odpowiednie skręty rzęs, dobiera odpowiedni
efekt
Przedstawia dobrany efekt w formie rysunków

ZESTAW 8: Poznawanie nowoczesnych metod i technik stylizacji rzęs

Efekt uczenia się
Aktualizuje wiedzę z zakresu profesjonalnej stylizacji rzęs, nowoczesnych metod i technik, nowych
efektów, nowych formuł produktów i akcesoriów ułatwiających pracę
Kryteria weryfikacji
Opisuje najnowsze metody, techniki, efekty stylizacji rzęs
Przedstawia (w formie pisemnej) najnowsze produkty i akcesoria ułatwiające prace stylisty rzęs wraz z
ich zastosowaniem

ZESTAW 9: Zaznajomienie się z produktami niezbędnymi do wykonania stylizacji rzęs, z ich
składem chemicznym, wzajemnym wpływem poszczególnych komponentów, możliwością ich
łączenia

Efekt uczenia się
Uzupełnia wiedzę z zakresu dostępnych na rynku produktów, ich składu chemicznego, możliwości
zastosowania i łączenia z innymi produktami
Kryteria weryfikacji
Przedstawia (w formie pisemnej) wszystkie niezbędne produkty do stylizacji rzęs. Opisuje ich
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wzajemne oddziaływania, wpływ zarówno pozytywny jak i negatywny

ZESTAW 10: Zaznajamianie się z zagrożeniami, przeciwwskazaniami, chorobami i innymi
okolicznościami wpływającymi na aplikację

Efekt uczenia się
Wie, jakie są przeciwwskazania i zagrożenia przy stylizacji rzęs, potrafi im zapobiegać i radzić sobie z
nimi, zna wszystkie choroby, potrafi je rozpoznać, wie co może negatywnie wpłynąć na stylizację
Kryteria weryfikacji
Przedstawia (w formie pisemnej) wszystkie okoliczności wpływające na aplikację – szczegółowo
opisuje je
Przedstawia (w formie pisemnej) wszystkie choroby i przeciwwskazania do aplikacji rzęs. Opisuje
sposoby radzenia sobie z nimi

ZESTAW 11: Zdobywanie umiejętności kompleksowego wyposażenia stanowiska pracy i
dostosowania go pod względem bezpieczeństwa, warunków (odpowiednia wilgotność i
temperatura), ergonomii pracy i komfortu dla klienta

Efekt uczenia się
Uzupełnia wiedzę z zakresu standardów wyposażenia stanowiska pracy, nowych sprzętów i
akcesoriów
Kryteria weryfikacji
Przedstawia (w formie pisemnej) wszystkie sprzęty, akcesoria i inne elementy wyposażenia
stanowiska stylizacji rzęs, wytyczne dot. pomieszczenia; opisuje odpowiednie warunki atmosferyczne
(wilgotność, temperatura)

ZESTAW 12: Zaznajamianie się z przepisami BHP

Efekt uczenia się
Uzupełnia wiedzę z zakresu standardów bezpieczeństwa, wymogów dotyczących sterylizacji i
dezynfekcji oraz odpowiedniego przystosowania miejsca pracy stylisty rzęs, tworzenia odpowiednich
warunków do aplikacji
Kryteria weryfikacji
Przedstawia w punktach (w formie pisemnej) przepisy BHP

Wnioskodawca

POSH LASHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
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KOMANDYTOWA
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności
Bezterminowo.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji

Certyfikat.
Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji
Prowadzenie szkoleń mających na celu kształcenie stylistek rzęs oraz wydawanie certyﬁkatów
„stylistka rzęs”.
Kod dziedziny kształcenia
81 – Usługi dla ludności
Kod PKD
96.02 – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Dane o podmiocie, który złożył wniosek

Siedziba i adres: Gen Lucjana Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź
NIP: 7272792881
REGON: 101805889
Numer KRS: 0000684415
Reprezentacja: Komplemetariusz- Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: t.wojdal@krs-adwokaci.pl
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