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1. Fizykoterapia w zabiegach kosmetycznych twarzy: 
1. Lampa Sollux. Zasady działania. 

2. Lampa Bioptron. Zastosowanie w kosmetyce. 

3. Wykorzystanie promieniowania IR w kosmetyce. 

 

2. Anatomia w kosmetyce: 
1. Budowa i rodzaje tkanek. 

2. Charakterystyka budowy kości ramiennej. 

3. Choroby i dolegliwości oczu 

 

3. Chemia w kosmetyce twarzy: 
1. Składniki aktywne w preparatach kosmetycznych do twarzy. 

2. Maseczki kosmetyczne – skład i właściwości. 

3. Białka, kwasy organiczne i tłuszcze w preparatach kosmetycznych. 

 

4. Zabiegi pielęgnacyjne twarzy: 
1. Opisz rodzaje zabiegów upiększających oprawę oczu. 

2. Opisz choroby i dolegliwości okolic oczu. 

3. Opisz rodzaje masek kosmetycznych. 

 

5. Dermatologia w kosmetyce: 
1. Zakażenia wirusowe skóry. 

2. Defekty i choroby skóry dłoni i stóp w gabinecie kosmetycznym 

3. Wykwity pierwotne w chorobach dermatologicznych. 

 

6. Kosmetologia  w zabiegach kosmetycznych twarzy: 
1. Rola kwasów AHA i BHA w pielęgnacji cery. 

2. Diagnostyka skóry w gabinecie kosmetycznym. 

3. Cera wrażliwa – charakterystyka, pielęgnacja. 

 

7. Bezpieczeństwo i higiena w gabinecie kosmetycznym: 
 1. Opisz udział gabinetów kosmetycznych w przenoszeniu zakażeń krwiopodobnych. 

2. Opisz zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach potencjalnie występujących w 

salonie kosmetycznym. 

 3. Opisz sposoby dezynfekcji i sterylizacji w salonie kosmetycznym. 

 

8. Podstawy psychologii: 
 1.Opisz potrzeby klienta i sposoby ich zaspokajania w gabinecie kosmetycznym. 

 2. Opisz sposoby komunikacji z klientką. 

 3. Opisz zasady etyczne w pracy technika usług kosmetycznych. 

 



9. Technologia informacyjna: 
 1. Przygotuj papier firmowy twojego salonu z logo. 

 2. Omów zasady korespondencji biurowej. 

 3. Przygotuj zaproszenie na promocję w twoim salonie. 

 

10. Język obcy zawodowy: 
 1. Opisz umówienie wizyty przez telefon. 

 2. Wymień typowe pytania stawiane przez klienta. 

 3. Wymień zwroty grzecznościowe. 

 

11. Działalność gospodarcza w gabinecie kosmetycznym. 
 1. Sposoby rozwiązywania umów o pracę. 

 2. Zakładanie działalności gospodarczej. 

 3. Obowiązki wobec instytucji państwowych.    

 

 

12. Dietetyka: 
 1. Wykaż wpływ żywienia na skórę i paznokcie. 

 2. Opisz choroby dietozależne. 

3.Sposoby edukacji  żywieniowej w salonie kosmetycznym. 


