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Vlasová kozmetika - Kvalifikačný štandard pre ISDV


Odborné vedomosti

Odborné zručnosti 

Pracovník s kvalifikáciou v odbore vlasová kozmetika vie/pozná:

základné odborné technologické pojmy, 
správne používať základné odborné technologické  postupy,
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s hygienickými predpismi v oblasti služieb vlasovej kozmetiky,
etapy vývoja vlasov, stavbu vlasov, rast a výmenu vlasov,
jednotlivé pracovné postupy – kozmetickú diagnostiku, povrchové čistenie pleti, úpravu obočia, farbenie mihalníc, depiláciu a epiláciu, aplikáciu dekoratívnej kozmetiky, 
moderné technológie a sleduje nové trendy v študijnom odbore vlasová kozmetika,
nové postupy a novinky v odbore vlasová kozmetika
úlohy zdravotno-hygienických služieb,
stavbu a štruktúru vlasu,
vlasové kozmetické prípravky, ich zloženie, vlastnosti, účinky a použitie, skladovanie,
náročnú účesovú tvorbu,
nové pracovné techniky v kaderníckej praxi,
kozmetické prípravky na ošetrenie a líčenie pleti a na osobnú hygienu,
základy pleťovej kozmetiky,
manikúru a pedikúru,
zdravotno-hygienické služby,
nadštandardné vybavenie salónov (výber účesu na počítači, prístroje na určenie stupňa poškodenia vlasov a poradenskú službu),
stavbu a štruktúru vlasu, vývoj vlasov , keratinizáciu vlasového stvolu, cyklus rastu vlasu, typy melanínu, 
vlasové kozmetické prípravky, ich zloženie, vlastnosti, účinky a použitie, skladovanie,
vývoj vlasových a kozmetických prípravkoch ich aplikáciu na vlasový stvol a dodržovanie bezpečnostných a hygienických pravidiel pri práci s kozmetickými prípravkami, 
úpravu účesu z dlhých vlasov, 
má poznatky z histórie účesov, ktoré bude uplatňovať aj v dnešných módnych účesoch – svadobných, večerných, karnevalových a súťažných účesoch, 
význam ošetrovania vlasov, prípravky vlasovej kozmetiky na mastné, suché, normálne vlasy,
 podstatu opaľovania vlasov, 
ošetrovať biele vlasy, 
nové pracovné techniky v kaderníckej praxi,
módne trendy v odbore,
objemovú trvalú,
farbenie vlasov na rôzne odtiene,
odfarbovanie a melírovanie vlasov,
farebné špirály, penové tužidlá, gély, melírovací prášok, oxidačné farbivá a plastické farbenie,  farbenie viac ako dvoma farbami, 
kozmetické prípravky na ošetrenie a líčenie pleti a na osobnú hygienu,
vonné látky, 
prípravky na depiláciu a epiláciu ,
 používanie dezodorantov a antiperspirantov,
základy pleťovej kozmetiky,
klasifikáciu a druhy pleti,
 správnu starostlivosť o pleť ,
chyby pleti,
 význam pleťových masiek, 
 úpravu pleti na denné a večerné líčenie s prípravkami dekoratívnej kozmetiky, 
ošetrovanie,  úpravu rúk, nechtov a nôh,
zariadenie prevádzky na manikúru a pedikúru,
dodržovanie bezpečnostných predpisov a pracovných postupov pri manikúre a pedikúre,
 ošetrovať ruky v zime, v lete, pri práci s chemikáliami,
 opísať stavbu ruky a nechtov, 
prípravky používané v manikúre a pedikúre,
vybavenie zdravotno – hygienických služieb a prevádzkový poriadok, dodržiavanie zdravotných a hygienických zásad,
 vedenie evidencie zákazníkov,
 vhodné správanie a komunikáciu so zákazníkom v službách: kaderníckych, pedikérskych, manikérských a kozmetických.


Pracovník s kvalifikáciou v odbore vlasová kozmetika je zručný v oblasti:

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s hygienickými predpismi v oblasti služieb kaderníctvo a kozmetika,
prevádzkového poriadku,
sterilizácie nástrojov, 
 vybavenia a zariadenia kozmetickej a kaderníckej prevádzky,
ovládania základných kaderníckych úkonov,
 náročných účesov, 
 účesov na rôzne spoločenské udalosti - historické účesy,
typov pleti,
 peelingov, masiek, krémov podľa typu pleti,
 líčenia,
súčasnej módy v účesovej tvorbe,
 náročnej účesovej tvorby s make-up-om,
napájania vlasov,       
poznatkov o vlase a jeho úprave,
spôsobov líčenia a prípravkoch pri práci, 
rôznych druhov účesov podľa typu klienta a typu tváre,
 tvorby účesu podľa najnovšej módy,
použitia  peelingov, masiek, zábalov ,
využívania technologických postupov vyplývajúcich z odboru vlasová kozmetika,
používania moderných technológií a nových trendov v odbore vlasová kozmetika,
celkovej úprave vlasov a pleti,
základného  normovania spotreby materiálov a kalkulácie ceny,
progresívnych metód pri manipulácii s materiálmi a tovarom,
 ponuky, predaja a služby na konkrétnej prevádzke,
motivácie zákazníka ku kúpe tovaru a služieb,
organizácie práce v prevádzke, dodržiavania základných ustanovení, práv, noriem BOZP,
evidencie a registrácie pracovných úrazov, prvej pomoci pri úrazoch, dodržiavania pravidiel správania sa pri požiari,   
zdravotných a hygienických predpisov,
zdravotných  a hygienických predpisov v kaderníckych a kozmetických prevádzkach,
vybavenia kaderníckych a kozmetických prevádzok  podľa najnovších možností na trhu s dôrazom na využitie technických prvkov, prostriedkov reklamy a propagácie,  
vyhotovenia náročných účesov na rôzne spoločenské udalosti, správneho postupu práce s využitím vlasových doplnkov a ozdôb ,
 povrchového čistenia pleti s dôrazom na typ pleti a použitím správneho prípravku,
použitia mechanického a chemického peelingu a správneho použitia na konkrétny typ pleti,
	určenia typov pleti a jej rozdelenia, 
	určenia typov masiek a ich správnej aplikácie, 
poznania krémov ich použitia podľa typu pleti,
líčenia, denného, večerného, extravagantného, plesového, svadobného,  používania prípravkov a pomôcok na líčenie,
trendov v účesovej tvorbe podľa ročných období, úpravy vlasov a tváre  na rôzne príležitosti,
prevedenia  plesových účesov a make-upu, výroby a zapracovania ozdoby do účesu, využitie dobových prvkov pri náročnej účesovej tvorbe, 
poradenstva, konzultácie so zákazníčkou, 
 napájania vlasov – výberu vhodnej pracovnej techniky,
predlžovania vlasov,
 zahusťovania vlasov ,
 ošetrenia a úpravy vlasov po napojení vlasov.




