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Kozmetik - Hodnotiaci štandard pre ISDV

Predmetom overenia a hodnotenia bude:

Prehľad teoretických vedomostí z  technológie pracovných postupov v kozmetike : 

Koža 
	základná stavba kože 

funkcie kože, ochranné funkcie kože proti jednotlivým vplyvom
	povrch kože, jej hrúbka, farba, tonus a turgor
kožné partie – tvár, miesta vlhkých záparov, dlane, chodidlá
zdravá koža, čistota kožného povrchu a vplyvy na pôsobiace na kožný povrch
vplyv teplej a studenej vody na kožu a organizmus

	Ochorenia kože 

	ochorenia kože vyvolané bacilmi a vírusmi

ekzémy, alergie, mykotické infekcie kože, benígne a malígne kožné zmeny, 
	vyšetrovacie metódy a druhy ekzému, spôsoby, prevencie a liečba
	rohovatenie a problémy rohovatenia kože 
	poškodenia kože – mechanické, termické, chemické
nádorové ochorenia kože
benígny a malígny nádor 
zhubné kožné nádory 

	Pleť – typy, vlastnosti, kritériá posúdenia, diagnostikovanie

	typy pleti podľa premastenia, tonusu, turgoru a podľa Dr. Feřteka

kritériá pre posúdenie pleti
kartotečný záznam
              
	Žľazy a ich výlučky

	definícia komedónov, ich vznik, výskyt, zloženie

jednotlivé choroby mazových žliaz
akné, formy akné, klinický obraz, príčiny vzniku, liečba 
rosaceu, priebeh ochorenia, príčiny vzniky
	pot a potné žľazy

charakteristika antiperspirantov a dezodorantov, ich vlastnosti, zloženie a použitie 
vonné látky, ich kompozícia a pyramída vône, rastlinné a živočíšne vonné látky, ich vlastnosti a použitie v kozmetike, parfum, parfumovaná voda a toaletná voda

	Problematická pleť 

	BOZ pri kozmetickom ošetrení 

kozmetická diagnóza pleti 
charakteristika problematickej pleti 
spôsoby ošetrenia problematickej pleti 
doporučené kozmetické úkony, prípravky a prístroje

	Suchá pleť 

	BOZ pri kozmetickom ošetrení 

kozmetická diagnóza pleti 
charakteristika suchej pleti 
spôsoby ošetrenia suchej pleti 
doporučené kozmetické úkony, prípravky a prístroje

	Starnúca pleť 

	charakteristika starnúcej pleti 
	prejavy starnutia kože a ich príčiny

faktory urýchľujúce starnutie kože
BOZ pri kozmetickom ošetrení 
kozmetická diagnóza pleti 
spôsoby ošetrenia starnúcej pleti 
doporučené kozmetické úkony, prípravky a prístroje

	Mastná pleť

	BOZ pri kozmetickom ošetrení 

kozmetická diagnóza pleti 
charakteristika mastnej pleti 
spôsoby ošetrenia mastnej pleti 
doporučené kozmetické úkony, prípravky a prístroje
suché a hydratačné krémy, pleťové vody s alkoholom
účinky alkoholu v kozmetike 

	Normálna pleť 

	BOZ pri kozmetickom ošetrení 

kozmetická diagnóza pleti 
charakteristika normálnej pleti 
spôsoby ošetrenia normálnej pleti 
doporučené kozmetické úkony, prípravky a prístroje

	Kombinovaná pleť 

	BOZ pri kozmetickom ošetrení 

kozmetická diagnóza pleti 
charakteristika kombinovanej pleti 
spôsoby ošetrenia kombinovanej pleti 
doporučené kozmetické úkony, prípravky a prístroje

	Citlivá pleť 

	BOZ pri kozmetickom ošetrení 

kozmetická diagnóza pleti 
charakteristika citlivej pleti 
spôsoby ošetrenia citlivej pleti 
doporučené kozmetické úkony, prípravky a prístroje
pracovný postup mikromasáže očného okolia a špeciálna masáž pre citlivú pleť

	Prípravky používané v kozmetike – krémy, mlieka

	charakter, rozdelenie, zloženie, účinky
	suché a mastné krémy 
	ošetrenie pleti pleťovým krémom a telovým mliekom

účinky pleťových krémov a krémov na opaľovanie a po opaľovaní 
prípravky na opaľovanie, ich vlastnosti a použitie
pojem ochranný faktor 
	slnečný zápal kože – popis, účinok, ošetrenie 
vplyv UV žiarenia na kožu a jednotlivé zóny UV žiarenia 

	Prípravky používané v kozmetike – masky a zábaly

	charakter, rozdelenie, zloženie, postup, účinky a význam
	prístroje na zvýšenie účinku kozmetických masiek – solux, ultrazvuk, elektrická kovová žehlička
	postup nanášania výživovej pleťovej masky, parafínovej masky
	zásady BOZ pri používaní pleťových masiek a zábalov 

význam naparovania a zmäkčovania pleti 
prístroje používané pri naparovaní a zmäkčovaní pleti – evapor, vapozón, vanička na parafín, solux 
vhodné a nevhodné používanie jednotlivých spôsobov
	postup zmäkčovania pleti enzimatickými maskami


	Peeling a jeho vplyv na vzhľad pleti

	 význam, prípravky, pomôcky a prístroje na peeling

pracovný postup pri peelingu
	príprava klientky pred ošetrením 
	zásady BOZ pri peelingu aj s prípravou zákazníčky


	Povrchové čistenie pleti

	význam 

prípravky na povrchové čistenie pleti, ich rozdelenie, zloženie a použitie podľa vhodnosti pre jednotlivé typy pleti 
postup povrchového čistenia s prípravou zákazníčky na kozmetické ošetrenie 
zásady BOZ

	Hĺbkové čistenie

	význam

využitie podľa typu pleti 
postup hĺbkového čistenia s prípravou zákazníčky na kozmetické ošetrenie
zásady BOZ 
použitie prístrojov pri hĺbkovom čistení pleti (scinn scruberr, biotronová lampa, darsonvalizačný prístroj)

	Prípravky používané v kozmetike – pleťové vody a toniká

	charakter, rozdelenie, zloženie, účinky

použitie podľa typov pleti 
	ošetrenie pleti pleťovou vodou a tonikom
	zásady BOZ

	Kozmetické masáže 

	zásady BOZ

vhodnosť, nevhodnosť a riziká pri vykonávaní masáží 
význam, účinky, technika
jednotlivé fázy kozmetickej masáže 
prípravky, pomôcky a prístroje
	príprava klientky pred masážou

	Oleje, tuky a vosky 

	parafinické uhľovodíky – minerálne oleje, vazelína, minerálne vosky 

silikónové oleje a ich vlastnosti 
zásady BOZ pri práci s olejmi a voskami
	biologicky účinné látky používané v kozmetike – včelie produkty, mliečne bielkoviny, kvasničné extrakty a AHA kyseliny 
	rastlinné a živočíšne oleje a tuky
pozitívne a negatívne vlastnosti olejov a tukov pre kozmetiku 
rastlinné a živočíšne vosky používané v kozmetike 

	Emulzie a emulgátory 

	definícia, význam

charakteristika emulzie typu O/V a V/O
zásady BOZ pri práci

	Depilácia a epilácia 

	definícia, metódy – mechanické a chemické, pracovné postupy

prípravky a pomôcky 
	pracovný postu depilácie, hornej, dolnej končatiny, chĺpkov nad hornou perou a oblasť bikín
	príprava klientky pred ošetrením 
	zásady BOZ


	Líčenie 

	význam, prípravky a pomôcky na líčenie 
	zásady farebnej typológie 
	pravidlo modelovania a spôsoby korekcie tváre, pier, nosa, očí, čela a brady 

rozdelenie prípravkov dekoratívnej kozmetiky, ich zloženie a použitie
farbivá a pigmenty – najčastejšie používané farbivá a pigmenty prípravkov dekoratívnej kozmetiky 
zásady BOZ líčenia a odlíčenia 
	prípravky na líčenie pier, ich zloženie a použitie


	Denné líčenie

	pracovný postup 
	prípravky na líčenie, odlíčenie – ich zloženie a použitie 
	význam, prípravky a pomôcky na líčenie pravidlo modelovania a spôsoby korekcie tváre, pier, nosa, očí, čela a brady 
	zásady BOZ 


	Večerné líčenie 

	pracovný postup 
	prípravky na líčenie, odlíčenie – ich zloženie a použitie
	význam, prípravky a pomôcky na líčenie pravidlo modelovania a spôsoby korekcie tváre, pier, nosa, očí, čela a brady 
	zásady BOZ 


	Svadobné líčenie 

	pracovný postup 
	prípravky na líčenie, odlíčenie – ich zloženie a použitie

význam, prípravky a pomôcky na líčenie pravidlo modelovania a spôsoby korekcie tváre, pier, nosa, očí, čela a brady 
zásady BOZ 

	Extravagantné líčenie 

	pracovný postup 
	prípravky na líčenie, odlíčenie – ich zloženie a použitie

význam, prípravky a pomôcky na líčenie pravidlo modelovania a spôsoby korekcie tváre, pier, nosa, očí, čela a brady 
zásady BOZ 

	Úprava obočia a rias

	umelé riasy, trvalé riasy a trvalá na riasy 
	pracovný postu farbenia obočia a rias

vybavenie pracovného stolíka 
jednotlivé prípravky a pomôcky
	príprava klientky pred ošetrením 
	zásady BOZ

	Starostlivosť o ruky, vlasy a celkový vzhľad

	význam starostlivosti o ruky, vlasy a celkový vzhľad

pracovný postup komplexnej starostlivosti o ruky
anatómia nechtu a vplyvy, ktoré pôsobia na stav nechtov
manikúra  - pracovisko, prípravky, pomôcky a nástroje 
	technologický postup pri manikúre
lakovanie nechtov
	suchá a mokrá manikúra, francúzska manikúra a nové trendy zdobenia a modelovanie nechtov

zásady BOZ
stavba a zloženie vlasu 
vonkajšie a vnútorné vplyvy pôsobiace na vlasy
prípravky na starostlivosť a ošetrenie o vlasy 

	Osobnosť kozmetičky 

	starostlivosť o ruky a nechty kozmetičky

zásady hygieny, životosprávy kozmetičky, význam osobnej hygieny 
	starostlivosť o zovňajšok kozmetičky 
	poškodenia a úrazy vyskytujúce sa v kozmetickom salóne a ich predchádzanie
zásady BOZ a hygienické zásady platné v kozmetickom salóne 
	štrukturovaný rozhovor so zákazníčkou z hľadiska obsahu a formy


	Pracovisko kozmetického salónu 

	vybavenie, priestorové členenie

prípravky, pomôcky, nástroje a prístroje
hygiena
zásady BOZ, prevádzkový poriadok
	vplyv farebného riešenia salónu na zákazníka 

vplyvy pôsobiace na kvalitnú prácu kozmetičky 
	dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, sterilizácia prístrojov, zariadení pracoviska


Praktická realizácia a prevedenie komplexnej úlohy

Pracovný postu pri praktickej časti skúšok v nasledovných témach: 

uvítajte klientku v kozmetickom salóne
vyplňte kartotečný záznam
	posúdenie pleti klientky
	stanovenie kozmetickej diagnózy pleti – typ pleti
	vykonanie praktickej úlohy podľa určenej témy – technologický postup, voľba prípravkov, prístrojov, 
	vykonanie poradenstva o kozmetických prípravkoch a úkonoch pri odbornom    

kozmetickom ošetrení
	vypracovanie návrhu programu a prípravkov na domáce ošetrenie pleti


1. Ošetrenie dehydrovanej pleti
2. Ošetrenie dyseborhoickej pleti
3. Ošetrenie alipickej pleti
4. Ošetrenie starnúcej pleti
5. Ošetrenie normálnej pleti
6. Ošetrenie citlivej pleti
7. Masáž tváre a dekoltu
8. Depilácia
9. Farbenie obočia a rias. Formovanie obočia 
10. Aplikácia masiek podľa typu pleti
11. Masáž rúk a parafínový zábal
12. Denné líčenie 
13. Večerné líčenie 
14. Svadobné líčenie
15. Plesové líčenie 




