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“Ο αισιόδοξος σας κοιτάει στα χέρια και ο απαισιόδοξος στα πόδια.”
G. K. Chesterton, (Άγγλος συγγραφέας & κριτικός), 1874–1936

Από Ιστορικούς μαθαίνουμε ότι 5.000 χρόνια πριν, στην Ινδία, οι γυναίκες μεταξύ άλλων έβαφαν και τα νύχια τους, προσθέτοντας
έγχρωμες φυτικές ουσίες. Οι Βαβυλώνιοι της ανώτερης κοινωνικής τάξης, χρησιμοποιούσαν εργαλεία από καθαρό χρυσό (!) για
να διατηρήσουν την αισθητική και την υγεία των άκρων τους. Στην Ιαπωνία και την Κίνα το μήκος των νυχιών έδειχνε την
αριστοκρατική καταγωγή κάποιου, γι’ αυτό και οι υψηλά ιστάμενοι είχαν μακριά νύχια ενώ οι γυναίκες μακριά και βαμμένα
νύχια. Το ίδιο συνέβαινε και στην Αίγυπτο, που κατά προτίμηση έβαφαν τα νύχια κόκκινα…
Σήμερα η περιποίηση και αισθητική των άνω και κάτω άκρων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της γυναικείας αλλά και αντρικής
εμφάνισης. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές διαρκώς εξελίσσονται για να καλύψουν την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη των ανθρώπων
για περιποιημένα και υγιή άκρα!
Και στην περίπτωση αυτή, η επιτυχία κάθε επαγγελματία του χώρου εξαρτάται αφενός από την ποιότητα της εκπαίδευσης την
οποία έχει λάβει πάνω στο αντικείμενο, και η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος,
αφετέρου από τον τρόπο με τον οποίο αποδεικνύει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει.
Η ACTA, πρωτοπόρος στην πιστοποίηση ανθρώπινων δεξιοτήτων, έρχεται σήμερα να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο χώρο της
ομορφιάς και της υγείας, μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα πιστοποίησης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί από καταξιωμένους
επαγγελματίες της αισθητικής και ομορφιάς.

Cer/ﬁed Manicure - Pedicure Specialist
Το CMPS δημιουργήθηκε από την ACTA με σκοπό να
πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις απαραίτητες
γνώσεις και δεξιότητες μανικιούρ - πεντικιούρ. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά
πεδία που πρέπει να κατέχει ένας επαγγελματίας του
χώρου και εξηγεί τις βασικές αρχές περιποίησης αισθητικής άνω και κάτω άκρων.

Το CMPS πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:
§ Γνωρίζει τις βασικές αρχές της δερματολογίας και τη
φυσιολογία των μερών του δέρματος και νυχιών
§ Αντιλαμβάνεται τυχόν δερματικά προβλήματα και να
κατευθύνει ανάλογα τον πελάτη του
§ Εφαρμόσει πρωτοποριακές μεθόδους θεραπείας και
αισθητικής που βασίζονται στον ηλεκτρισμό
§ Προσφέρει πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας
§ Προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες καλλωπισμού
και θεραπείας νυχιών
§ Αντιμετωπίζει αισθητικά προβλήματα των νυχιών

Επιπλέον, με το πρόγραμμα αυτό έμπειροι επαγγελματίες
μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν
αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο
αντικείμενο.
Το CMPS είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο παρέχει στον
κάτοχό του:
§ Έγκυρη απόδειξη των γνώσεων που διαθέτει για να
ασκεί το επάγγελμά του
§ Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων
υπηρεσιών
§ Απόκτηση ενός εφοδίου για την επαγγελματική
αποκατάσταση και καταξίωση κάθε αισθητικού.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 6
ενότητες:
1) Δερματολογία
2) Ανατομία - Φυσιολογία
3) Ηλεκτροτεχνία
4) Πρώτες Βοήθειες & Βασικές Αρχές Υγιεινής και
Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας

Σε ποιους απευθύνεται

5) Μανικιούρ - Πεντικιούρ

Το CMPS απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να
ξεκινήσει την καριέρα του στον κλάδο του μανικιούρ πεντικιούρ, καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες γνώσεις
και πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη
λειτουργία ενός ινστιτούτου περιποίησης νυχιών ή για την
ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Ειδικού
Αισθητικής Άκρων.

6) Ξένη ορολογία - καλλυντικά

Θεσσαλονίκη:
Εγνατίας 1, 54630, Τηλ: 2310 510870
Fax: 2310 510871, e-mail: info@acta.edu.gr

Αξιολόγηση του Υποψηφίου
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο φάσεις εξεταστικής
διαδικασίας, τη θεωρητική και την πρακτική. Η επιτυχής
ολοκλήρωση και των δύο φάσεων της εξεταστικής
διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.

Αθήνα:
Βασ. Σοφίας 55, 11521, Τηλ: 210 7239770
Fax: 210 7239777, e-mail: info@acta.edu.gr
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