KOZMETIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.
1.

2.

A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve
A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

52 815 01 1000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Kozmetikus

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

5312

Szakképzési évfolyamok száma:
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Elmélet aránya:

35 %

Gyakorlat aránya:

65 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):

nincs
-

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:

szervezhető
a képzési idő felét követően

A képzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez a szakképesítés óratervében szereplő képzési
helyszínek biztosítása szükséges.
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a
gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző
iskola bevonásával – ellenőrzi.
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Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.

3.

A szakképesítés óraterve

Kozmetikus szakképesítés
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység 1/13. évfolyam
2/14. évfolyam
azonosítója
megnevezése
e
gy
e
gy
1210-11
Szépészeti szolgáltatóegység
54
46
üzemeltetése
1.0/1210-11 Vállalkozási és gazdasági
18
16
ismeretek
2.0/1210-11 Munka- és környezetvédelmi
18
7
ismeretek
3.0/1210-11 Etika és kommunikáció
18
4.0/1210-11 Számítástechnika
23
6288-11

Kozmetikai alapműveletek

1.0/6288-11

Alapműveletek gyakorlata

2.0/6288-11
3.0/6288-11
4.0/6288-11

Sejt-, és szövettan
Kozmetikus szakismeret I.
Kozmetikus általános és
szervetlen kémia
Kozmetikus anyagismeret I.
Laboratóriumi gyakorlat

5.0/6288-11
6.0/6288-11
6289-11

Alap-bőrtípusok és
rendellenességek

1.0/6289-11

Alap-bőrtípusok és
rendellenességek kezelése

2.0/6289-11
3.0/6289-11
4.0/6289-11
5.0/6289-11
6.0/6289-11

Szervrendszerek és biokémia
Kozmetikus szakismeret II.
Kozmetikus szerves kémia
Kozmetikus anyagismeret II.
Laboratóriumi gyakorlat

210

309

300

Tanterem
Tanterem
Számítógépterem
Tanterem/
Kozmetikai
laboratórium/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Szintvizsga,
vagy
szakmai
vizsga

Szintvizsga

Tanterem
Tanterem
Tanterem

69
9
249

81

240

36
39
36
39

440

440

45
36
9

2

Értékelési
időpont
Szakmai
vizsga

Tanterem

Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

36
69
36

150

Képzési
helyszín
Tanterem

Tanterem
Tanterem/
Kozmetikai
laboratórium
Tanterem/
Kozmetikai
laboratórium/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet
Tanterem
Tanterem
Tanterem
Tanterem
Tanterem/
Kozmetikai
laboratórium

Szintvizsga,
és szakmai
vizsga

Szintvizsga

6290-11

Kiegészítő kezelések

36

1.0/6290-11

Kiegészítő kezelések gyakorlata

2.0/6290-11
3.0/6290-11
4.0/6290-11

Kozmetikus szakismeret III.
Kozmetikus anyagismeret III.
Laboratóriumi gyakorlat

5.0/6290-11

Elektrokozmetika

Összesen

5

116

304

Tanterem/
Kozmetikai
laboratórium/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

264

Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet/

42
28
32
36

5

46

8

450

563

243

744

Szakmai
vizsga

Tanterem
Tanterem
Tanterem/
Kozmetikai
laboratórium
Tanterem
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama az első évet
követően: 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
A táblázat nem tartalmaz szabad sávot.
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II. A központi program moduljai és tananyagegységei
1.

A modul azonosítója és megnevezése:
1210-11 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése

1.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

1.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet: 100 óra

1.3

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:

1.4

35 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai
ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Megválasztja a vállalkozás formáját
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét

X
X

Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához
szükséges engedélyeket, dokumentációkat,
nyomtatványokat
Elkészíti az üzleti tervet
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit

X
X

4.0/1210-11 Számítástechnika

3.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

2.0/1210-11 Munka- és
környezetvédelmi ismeretek

Feladatprofil

1.0/1210-11 Vállalkozási és
gazdasági ismeretek

Tananyagegységek

X
X

Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és
tárgyi feltételek meglétét a működési engedély
kiadásakor és a szolgáltatás működése során
folyamatosan
Leltárt készít
Saját vállalkozás arculatának megtervezése
Beszerzi a munkájához szükséges anyagokat,
eszközöket
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát
Előkészíti az egyéni védőfelszerelést
Előkészíti a napi dokumentációt

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
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X
X
X

X

Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs
műveleteket
Feltölti a készletet
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket,
gépeket, munkafelületeket
Karbantartja az eszközöket és a gépeket
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja
Kitakarítja a munkaterületét a takarítási szabályzat
alapján
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és
elszállítatásáról
Szelektíven gyűjti a hulladékot

X
X

4.0/1210-11 Számítástechnika

3.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

2.0/1210-11 Munka- és
környezetvédelmi ismeretek

Feladatprofil

1.0/1210-11 Vállalkozási és
gazdasági ismeretek

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X

4.0/1210-11 Számítástechnika

3.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

Szakmai ismeretek

2.0/1210-11 Munka- és
környezetvédelmi ismeretek

Típus

1.0/1210-11 Vállalkozási és
gazdasági ismeretek

Tananyagegységek

C
C
C

Vállalkozási formák
Pénzügy alapjai
Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai

X
X

X
X

X

X

C

Tevékenységi kör tárgyi feltételei

D
C
C

Marketing alapjai
Jogi alapok
Biztonságos munkavégzés feltételei
Villamosság-biztonságtechnikájának
alapjai
Munkavédelmi alapismeretek
Tűzvédelemi alapismeretek
Egészségügyi alapismeretek
Szépészeti
szolgáltató
egységben
keletkező
veszélyes
hulladékokkal
kapcsolatos előírások

X
X
X

C
D
D
D
D

X
X
X
X
X
X

X
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C
C
C
C
C

Kommunikáció alapjai
Etika alapjai
Szolgáltatásetika
Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a
folyamatos működés fenntartásához
szükséges szabályok
Fogyasztóvédelmi szabályok

4.0/1210-11 Számítástechnika

3.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

Szakmai ismeretek

2.0/1210-11 Munka- és
környezetvédelmi ismeretek

Típus

1.0/1210-11 Vállalkozási és
gazdasági ismeretek

Tananyagegységek

X
X
X

X
X

X

X
X

2

ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2

ECDL 4. m. Táblázatkezelés

4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai
nyelvezetű
íráskészség,
fogalmazás írásban
Szakmai
nyelvű
hallott
szöveg
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség

4
4
4

4.0/1210-11 Számítástechnika

3.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

Szakmai készségek

2.0/1210-11 Munka- és
környezetvédelmi ismeretek

Szint

1.0/1210-11 Vállalkozási és
gazdasági ismeretek

Tananyagegységek

X
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X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

2.0/1210-11 Munka- és
környezetvédelmi ismeretek

3.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

3.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

Módszerkompetenciák
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3.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

4.0/1210-11 Számítástechnika

1.0/1210-11 Vállalkozási és
gazdasági ismeretek

2.0/1210-11 Munka- és
környezetvédelmi ismeretek

X
X

Fogalmazó készség
X
X
X

Határozottság
X
X
X

Logikus gondolkodás

X

X

X

Tervezési képesség

X

X

X

4.0/1210-11 Számítástechnika

Tömör megfogalmazás készsége
Lényegkiemelő képesség

4.0/1210-11 Számítástechnika

2.0/1210-11 Munka- és
környezetvédelmi ismeretek

Társas kompetenciák
1.0/1210-11 Vállalkozási és
gazdasági ismeretek

Személyes kompetenciák

1.0/1210-11 Vállalkozási és
gazdasági ismeretek

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X

Tananyagegységek

X

1.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Írásos elemzések készítése
Információk feladattal vezetett rendszerezése
Szituációs gyakorlatok végzése
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással
Műveletek gyakorlása

1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
-

Elmélet

1.0/1210-11 Vállalkozási és gazdasági ismeretek

34 óra

Vállalkozási formák ismerete
Vállalkozások alapítása, működtetése és megszüntetése
Üzleti terv elkészítése, megvalósulásának ellenőrzése, visszacsatolás
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szabályok
Vállalkozások fenntartása, működtetése és fejlesztése
Általános pénz- és anyaggazdálkodási fogalmak
Vonatkozó jogszabályok rendszere
Munkajog, tanulói jogviszony
Arculattervezés
Működési és egyéb engedélyek, felügyeleti szervek ismerete
2.0/1210-11 Munka- és környezetvédelmi ismeretek

25 óra

A munkavédelem területei, feladatai
Foglalkozás-egészségügy, baleset-elhárítás, elsősegélynyújtás, védőfelszerelés,
veszélyforrások, foglalkozási ártalom és foglalkozási betegségek, kozmetikus
szakmára jellemző foglalkozási ártalmak és megbetegedések és azok elkerülése
Munkáltatók és munkavállalók feladatai és jogai
Biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
Tűzvédelmi alapismeretek
Helyes környezetszemlélet kialakítása, veszélyes hulladék kezelése, tárolása,
dokumentációja
Anyaggazdálkodási szabályok
3.0/1210-11 Etika és kommunikáció

18 óra

Kommunikációs ismeretek alapjai
Nyelvi és nyelven kívüli kommunikáció írásban és szóban
Marketing alapismeretek, a marketing szerepe a szolgáltatásban
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A helyes kommunikáció nyomon követése a gyakorlatban
Kommunikációs gyakorlatok
Személyiségtípusok ismerete
Szolgáltatásetikai ismeretek
4.0/1210-11 Számítástechnika

23 óra

A személyi számítógép, alapgép, monitor működtetése és használata
Nyomtatók, adatrögzítő, archiváló perifériák, szkenner kezelése, alapszintű használata
Felhasználói számítógépes programok, operációs rendszer, szövegszerkesztő program,
táblázatkezelő program, böngésző program, e-mail, levelező program alapszintű
használata
1.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
által meghatározott módon.

2.

A modul azonosítója és megnevezése:
6288-11 Kozmetikai alapműveletek

2.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

2.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

2.3

210 óra
309 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő
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2.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai
ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Előkészít a kezeléshez arcon és/vagy testen
Letisztítja, tonizálja és peelingezi a kezelendő
bőrfelületet
Masszírozást végez arcon, nyakon, dekoltázson
és/vagy testen
Leolvassa az előzetesen végzett bőrpróba
eredményét
Előkészíti a szemöldök és szempillafestést
Elvégzi a szempillafestést, lemos, öblít bórvízzel,
utókezelést végez
Elvégzi a szemöldökfestést a kiválasztott szín és
forma alapján
Szemöldököt formáz
Eszközfertőtlenítést végez megfelelő
fertőtlenítőszerrel
Előkészít az ideiglenes szőrtelenítéshez,
előkezelést végez
Csipeszelést, gyantázást végez, testtájanként
Szőrtelenítés utáni utókezelést végez, valamint
tanácsot ad az otthoni ápolásra
Diagnózist készít szőkítéshez
Előkészít szőkítéshez
Arcon és testtájakon szőkítést és utókezelést
végez
Előkészíti a bőrt sminkkészítéshez
Nappali sminket készít

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

6.0/6288-11 Laboratóriumi gyakorlat

X

X
X

X

5.0/6288-11 Kozmetikus anyagismeret I.

4. .0/6288-11 Kozmetikus általános és
szervetlen kémia

3.0/6288-11 Kozmetikus szakismeret I.

2.0/6288-11 Sejt-, és szövettan

Feladatprofil

1.0/6288-11 Alapműveletek gyakorlata

Tananyagegységek

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Szervetlen kozmetikai anyagok

A
B
A

B
B

Anyagi
rendszerek,
kozmetikai készítmények
Kémiai számítások

6.0/6288-11 Laboratóriumi gyakorlat

B

A

5.0/6288-11 Kozmetikus anyagismeret I.

A
A
A
A
A
B
B

Sejt és alkotórészei
Szövetek jellemzése, felosztása
Masszázs élettani hatásai, fajtái, az
iskolamasszázs fogásai
Mozgás szervrendszere
Masszírozó kozmetikumok
Tartós szempilla-, szemöldökfestés
menete, javallatai, ellenjavallatai
Szőrnövési rendellenességek
Depilációs eljárások ismerete
Sminkelmélet, kendőzés
Színelmélet
A bőr anatómiai felépítése
Kozmetikai kóroktan, tünettan
Általános és szervetlen kémia

4.0/6288-11 Kozmetikus általános és
szervetlen kémia

B
A

3.0/6288-11 Kozmetikus szakismeret I.

Szakmai ismeretek

2.0/6288-11 Sejt-, és szövettan

Típus

1.0/6288-11 Alapműveletek gyakorlata

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

folyékony

X

X
X
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Személyes kompetenciák

Kézügyesség
Lényegkiemelő-képesség
X

12
X
X

X

X
X

6.0/6288-11 Laboratóriumi gyakorlat

5.0/6288-11 Kozmetikus anyagismeret I.

4
Kozmetikában használatos eszközök
és berendezések használata

4.0/6288-11 Kozmetikus általános és
szervetlen kémia

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai
nyelvű
íráskészség,
fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
3.0/6288-11 Kozmetikus szakismeret I.

4.0/6288-11 Kozmetikus általános és
szervetlen kémia

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6.0/6288-11 Laboratóriumi gyakorlat

5.0/6288-11 Kozmetikus anyagismeret I.

2.0/6288-11 Sejt-, és szövettan

1.0/6288-11 Alapműveletek gyakorlata

4

3.0/6288-11 Kozmetikus szakismeret I.

4
Szakmai készségek

2.0/6288-11 Sejt-, és szövettan

4

Szint

1.0/6288-11 Alapműveletek gyakorlata

Tananyagegységek

X

Tananyagegységek

X
X

4.0/6288-11 Kozmetikus általános és
szervetlen kémia

X

Fogalmazókészség

X

X

X

X

X

X

Határozottság

X

X

X

X

X

X

6.0/6288-11 Laboratóriumi gyakorlat

3.0/6288-11 Kozmetikus szakismeret I.

Empátia

Társas kompetenciák

1.0/6288-11 Alapműveletek gyakorlata

2.0/6288-11 Sejt-, és szövettan

5.0/6288-11 Kozmetikus anyagismeret I.

Tananyagegységek

4.0/6288-11 Kozmetikus általános és
szervetlen kémia

X

X

X

X

X

X

Rendszerező képesség

X

X

X

X

X

X

Körültekintés, elővigyázatosság

X

X

X

2.5

X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással
Műveletek gyakorlása
Munkanapló vezetése
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
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6.0/6288-11 Laboratóriumi gyakorlat

3.0/6288-11 Kozmetikus szakismeret I.

Logikus gondolkodás

Módszerkompetenciák

1.0/6288-11 Alapműveletek gyakorlata

2.0/6288-11 Sejt-, és szövettan

5.0/6288-11 Kozmetikus anyagismeret I.

Tananyagegységek

Tesztfeladat megoldása
Ábraelemzés
Információk önálló rendszerezése
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
2.6 A modul oktatási tartalmának leírása
-

Elmélet

2.0/6288-11 Sejt-, és szövettan

36 óra

A sejt és alkotórészei, részletesen a kozmetikai szempontból fontos sejtalkotók és a
sejtmembrán
A sejtek szaporodása, a sejtek öregedése, pusztulása
Szövetek fogalma, csoportosítása
A hámszövetek
Kötő- és támasztószövetek
Az izomszövetek, az izmok jellemző tulajdonságai
Az idegszövet, a szinapszis és a reflexív
A mozgás szervrendszerei: csont- és izomrendszer
3.0/6288-11 Kozmetikus szakismeret I.

69 óra

A kozmetikai ipar fogalma, a kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, bőrápolás,
szépségápolás
A szépséghibák osztályozása kezelhetőség szerint, kórokozók, fertőtlenítés
A bőr anatómiája: a bőr rétegei és jellemzésük, a bőr függelékei és jellemzésük, a
bőrben lejátszódó biofizikai és biokémiai folyamatok, a bőr funkciói, a bőrfelszíni
hidrofil lipid szerepe
A masszázs fogalma, élettani hatásai, fajtái, masszázsfogások, kozmetikai
masszázsfajták
Az arc idegei, veleszületett és szerzett barázdák
Tartós szempilla-, szemöldökfestés
Kozmetikai kóroktan, részletesen a gyulladás és az allergia
A szőrnövési rendellenességek és kezelésük
4.0/6288-11 Kozmetikus általános és szervetlen kémia

36 óra

Az anyag, anyagi részecskék, az anyagok csoportosítása, elemek, vegyületek, vegyjel,
képlet
Kémiai részecskék, az anyag szerkezete, az atom, az ion és a molekula, homogén és
heterogén rendszerek
Kémiai kötések, elsőrendű és másodrendű kémiai kötések, a vegyületek osztályozása,
képletírás, elemek és szervetlen vegyületek, savak, bázisok, sók, oxidok
Anyagi változások, fizikai változások, hidratáció, szolvatáció, kémiai reakciótípusok,
kémiai folyamatok, kémiai egyenletek, kiemelten az elektron-, illetve protonátmenettel járó kémiai reakciók és a hidrolízis
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Oldatok felosztása, oldatokkal kapcsolatos számítások (tömeg-, térfogat-,
vegyesszázalék, hígítási és keverési képlet alkalmazása)
5.0/6288-11 Kozmetikus anyagismeret I.

69 óra

A kozmetikai anyagok csoportosítása
Anyagi rendszerek, valódi oldatok, finom- és durva diszperz rendszerek, mikro-és
nanoemulziók, egyéb kozmetikai hatóanyag-hordozó rendszerek
A hidrogén és oxigén kozmetikában használatos vegyületei: a víz, a hidrogén-peroxid,
a peroxidok és persók, a pH és a hidrolízis kozmetikai jelentősége
A savak, bázisok, sók kozmetikai szerepe
Balzsamok, gyanták, színező anyagok, festékek
-

Gyakorlat

1.0/6288-11 Alapműveletek gyakorlata

300 óra

Munkanapló vezetésének szabályai, elsősegélynyújtás, munkavédelem, személyes
higiénia és az üzlet higiéniája
A különböző munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megismerése
Vendég fogadás, a vendég előkészítése
A kéz előkészítése masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa,
masszázsfogások
A kezelendő bőrfelület letisztítása, tonizálása, peelingezése
Alátét készítése, szempilla - szemöldök festés gyakorlása vízzel és hidrogénperoxiddal kikevert festékkel a higiéniai szabályok betartásával
Szempilla-, és szemöldökfestés szakszerű lemosása
Bórvizes szemöblögetés
Szemöldök ív formázása
Eszközök megfelelő fertőtlenítése
Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez
Szőrnövési rendellenességek elő-, és utókezelése
Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással
Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra
Szőrnövési rendellenességek kezelése szőkítéssel
Bőr előkészítése sminkkészítéshez, a kendőzés alaplépései, eszközei, anyagai
Nappali smink készítése: sötét és világos tónusok, fényes és matt színek optikai
hatásának alkalmazása
Alapozók és korrektorok használata az arc hibáinak korrigálásában
Szem és száj kiemelése
Szemöldökforma korrigálása smink technikai eszközökkel
6.0/6288-11 Laboratóriumi gyakorlat

9 óra

Laboratóriumi alapismeretek, munka- és balesetvédelem
Kozmetikában használatos oldatok készítése
Oldatok tulajdonságainak vizsgálata
Kémhatás, pH
pH mérés
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2.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
által meghatározott módon.

3.

A modul azonosítója és megnevezése:
6289-11 Alap-bőrtípusok és rendellenességek

3.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

3.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

3.3

231 óra
689 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

3.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai
ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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6.0/6289-11 Laboratóriumi gyakorlat

X

4.0/6289-11 Kozmetikus szerves kémia

3.0/6289-11 Kozmetikus szakismeret II.

X

5.0/6289-11 Kozmetikus anyagismeret II.

Osztályozza a szépséghibákat kezelhetőség
szerint
Név szerinti diagnosztikai lapot készít a
vendégről
Felismeri a kozmetikus által kezelhető és nem
kezelhető elváltozásokat
Felpuhítást végez: kozmetikummal,
borogatással vagy elektrokozmetikai
készülékekkel
A kezelendő felületen elvégzi a szükséges
tisztítást

2.0/6289-11 Szervrendszerek és biokémia

Feladatprofil

1.0/6289-11 Alap-bőrtípusok és
rendellenességek kezelése

Tananyagegységek

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.0/6289-11 Laboratóriumi gyakorlat

4.0/6289-11 Kozmetikus szerves kémia

X

5.0/6289-11 Kozmetikus anyagismeret II.

3.0/6289-11 Kozmetikus szakismeret II.

Fertőtlenítést végez kozmetikummal és/vagy
eszközzel
Helyspecifikusan összehúzó, nyugtató
és/vagy tápláló pakolást alkalmaz
Kezelési tervet készít különböző bőrtípusokra
Felismeri a rendellenességeket és a kezelési
tervben rögzíti
Kémiai számításokat végez
Vizsgálja kozmetikumok összetételét
Különböző receptúrák alapján
megkülönbözteti az egyes kozmetikumokat
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő
alapanyagait receptúra alapján
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő
hatóanyagait receptúra alapján
Kiválasztja a kozmetikumok adalékanyagait
és jellemzi azokat
Kiválasztja a megfelelő kozmetikumot a
receptúrák alapján a különböző bőrtípusokra

2.0/6289-11 Szervrendszerek és biokémia

Feladatprofil

1.0/6289-11 Alap-bőrtípusok és
rendellenességek kezelése

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A
A
A
B
A
B
B
B
B
B
B

X
X
X
X
X

3.0/6289-11 Kozmetikus szakismeret II.

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

6.0/6289-11 Laboratóriumi gyakorlat

A

X

5.0/6289-11 Kozmetikus anyagismeret II.

B
A
A
A

Szervek és szervrendszerek
általános jellemzése
Biokémia
Elemi elváltozások
Rendellenességek
Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
Tanácsadás alap-kezelésekkel, házi
ápolással kapcsolatban
Aknék fajtái és kezelésük
Gyulladásra hajlamos, érzékeny
bőrök jellemzése, és szederjességre
hajlamos bőrök jellemzése,
kezelése
Különböző bőrrendellenességek és
kezelésük
Szervrendszerek zavarai okozta
kozmetikai hibák
Szövetszaporulatok fajtái,
megjelenési formái
Évszakok kozmetikai problémái
Szerves kémia
Szerves kozmetikai anyagok
Kozmetikai készítmények és
alapanyagai
Fertőtlenítőszerek
Kozmetikumok összetételének
ismerete

4.0/6289-11 Kozmetikus szerves kémia

B

Szakmai ismeretek

2.0/6289-11 Szervrendszerek és biokémia

Típus

1.0/6289-11 Alap-bőrtípusok és
rendellenességek kezelése

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
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X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Személyes kompetenciák

Kézügyesség
Lényegkiemelő-képesség

X
X
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X

6.0/6289-11 Laboratóriumi gyakorlat

4.0/6289-11 Kozmetikus szerves kémia

5.0/6289-11 Kozmetikus anyagismeret II.

6.0/6289-11 Laboratóriumi gyakorlat

2.0/6289-11 Szervrendszerek és biokémia

1.0/6289-11 Alap-bőrtípusok és
rendellenességek kezelése

3.0/6289-11 Kozmetikus szakismeret II.

X
X

5.0/6289-11 Kozmetikus anyagismeret II.

4
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai
nyelvű
íráskészség,
fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Kozmetikában
használatos
eszközök
és
berendezések
használata

4.0/6289-11 Kozmetikus szerves kémia

4

4

3.0/6289-11 Kozmetikus szakismeret II.

4
Szakmai készségek

2.0/6289-11 Szervrendszerek és biokémia

3

Szint

1.0/6289-11 Alap-bőrtípusok és
rendellenességek kezelése

Tananyagegységek

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

Tananyagegységek

X

X

X

X
X

5.0/6289-11 Kozmetikus anyagismeret II.

6.0/6289-11 Laboratóriumi gyakorlat

X
X

4.0/6289-11 Kozmetikus szerves kémia

X
X
X

3.0/6289-11 Kozmetikus szakismeret II.

Empátia
Fogalmazókészség
Határozottság

2.0/6289-11 Szervrendszerek és biokémia

Társas kompetenciák

1.0/6289-11 Alap-bőrtípusok és
rendellenességek kezelése

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X
X

3.5

X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással
Műveletek gyakorlása
Munkanapló vezetése
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
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6.0/6289-11 Laboratóriumi gyakorlat

X

X
X
X

5.0/6289-11 Kozmetikus anyagismeret II.

X
X

4.0/6289-11 Kozmetikus szerves kémia

X

3.0/6289-11 Kozmetikus szakismeret II.

Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság

2.0/6289-11 Szervrendszerek és biokémia

Módszer kompetenciák

1.0/6289-11 Alap-bőrtípusok és
rendellenességek kezelése

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

Tesztfeladat megoldása
Ábraelemzés
Információk önálló rendszerezése
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
3.6 A modul oktatási tartalmának leírása
-

Elmélet

2.0/6289-11 Szervrendszerek és biokémiai

36 óra

Az ember szervrendszerei
Az anyagcsere szervrendszerei: keringés szervrendszerének részletes,
emésztés, kiválasztás és légzés szervrendszereinek rövid jellemzése
A szaporodás szervrendszere röviden
A szervező szervrendszer: idegrendszer, érzékszervek, hormonrendszer,
kozmetikai szempontból fontos endokrin mirigyek és hormonjaik
A víz és az ásványi sók jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai
szerepük
Aminosavak, fehérjék, nukleinsavak és származékai jellemzése biokémiai
szempontból, élettani és kozmetikai szerepük
Szénhidrátok jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai szerepük
Zsírok és zsírszerű anyagok jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai
szerepük
A vitaminok, a kozmetikai szempontból fontos vitaminok jellemzése, élettani és
kozmetikai szerepük
3.0/6289-11 Kozmetikus szakismeret II.

84 óra

A bőrtípusok általános jellemzése, a diagnosztizálás fogalma, célja, objektív és
szubjektív tünetek
A bőrön található elemi elváltozások
Szövetszaporulatok: daganatok, anyajegyek
Vírus okozta bőrelváltozások, a bőr öregedésével járó elváltozások
A normál bőr és a bőrtípusok osztályozása a normál bőrtől való eltérések (különös
tekintettel a zsír-, és víztartalom) alapján
Az alipikus (zsírhiányos) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük
A seborrhoeás (zsíros) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük
A dehidratált (mélyrétegi vízhiányos) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük
A hiperhidratált (túlzott víztartalmú) bőrtípus és kozmetikai kezelése
Kombinált bőrtípusok és kozmetikai kezelésük alapelvei
A klimax fogalma, élettani háttere és kozmetikai vonatkozásai
Az idősödő bőrök kozmetikai kezelése, regeneráló és ránckezelések, kozmetikai
újdonságok az öregedés ellen (legújabb hatóanyagok, készmaszkok és egyéb
újdonságok)
A pubertás fogalma, élettani háttere és kozmetikai vonatkozásai
Az aknék, az aknés bőr kozmetikai kezelése
A szaruképzési rendellenességek és kezelésük
A pigment-rendellenességek és kezelésük
21

A verejték-rendellenességek és kezelésük
A hajrendellenességek és kezelésük
Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az
emésztő szervrendszernek, az ideg-, és hormonrendszernek zavaraiból eredő
kozmetikai hibák
A gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök kozmetikai kezelése
4.0/6289-11 Kozmetikus szerves kémia

36 óra

Szerves kémiai alapok, szénhidrogének, oxigéntartalmú szerves vegyületek:
alkoholok, oxo-vegyületek, karbonsavak, észterek: gyümölcs-észterek, zsírok, olajok,
viaszok
5.0/6289-11 Kozmetikus anyagismeret II.

75 óra

A kén és származékai, az ichtiol és ichtamol
Púder-alapanyagok, púdergyártás, púderek fajtái
Szerves kémia, az alkánok, alkoholok, oxo-vegyületek, karbonsavak, szappanok,
észterek, mesterséges krémalapanyagok és kozmetikai szerepük
Tenzidek a kozmetikában, tisztító-, és emulgeálószerek, nyákanyagok
Magas tenzid tartalmú kozmetikumok, folyékony szappanok, szappanok, arclemosó
gélek, arclemosó habok
Arcvizek, arcszeszek, rázókeverékek
Konzerválószerek, fertőtlenítőszerek
Illatosító anyagok, illóolajok
Kozmetikai krémek, száraz (hidrofil) krémek, zsíros- és félzsíros krémek, hatóanyagos
krémek, zselékrémek, peelingek
Összehúzó, nyugtató, tápláló pakolások különböző bőrtípusokra, pakolások fajtái,
anyagai és felhasználhatóságuk
-

Gyakorlat

2.0/6289-11 Alap-bőrtípusok és rendellenességek kezelése

680 óra

Név szerinti diagnosztizáló lap/vendégkártya készítése
Kezelhető és nem kezelhető elváltozások felismerése
Szaruképzései rendellenességek felismerése, a kozmetikus által kezelhető
rendellenességek kezelése, tanácsadás
Elemi elváltozások felismerése
Szövetszaporulatok felismerése
Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján, (a bőr színe, fénye, tapintása,
rugalmassága, pórusai, komedói) faggyútermelés, szaruképzés, hidratáció, pigment
rendellenességek
Meghatározza a kezelés célját, alapelveit, a műveletek optimális sorrendjét
Pigmentrendellenességek felismerése, kozmetikai kezelése, tanácsadás az otthoni
ápolására
Rendellenességek felismerése és tanácsadás
Verejték rendellenességek felismerése, kozmetikus által kezelhetőkre vonatkozó
tanácsadás
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Szervrendszerek zavarai által keletkező kozmetikai hibák felismerése, a kozmetikus
által kezelhetők kezelése, tanácsadás
Normál bőrtípus és kozmetikai kezelése
Szeborrhoeás bőrtípusok és kozmetikai kezelése, tanácsadás
Alipikus bőrtípusok és kozmetikai kezelése, tanácsadás
Dehidratált bőrtípusok és kozmetikai kezelése, tanácsadás
Hiperhidratált bőrtípus és kozmetikai kezelése, tanácsadás
Kombinált bőrtípusok kozmetikai kezelése, tanácsadás
Letisztítás, peelingezés, tonizálás, masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés,
nyugtató, összehúzó- és tápláló pakolások felhelyezése helyspecifikusan.
6.0/6289-11 Laboratóriumi gyakorlat

9 óra

Kozmetikai alapanyagok vizsgálata
Emulziók, szuszpenziók, paszták készítése, vizsgálata
3.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
által meghatározott módon.

4.

A modul azonosítója és megnevezése:
6290-11 Kiegészítő kezelések

4.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

4.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

4.3

152 óra
309 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő
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4.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai
ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Kozmetikai hámlasztó kezelést végez peelinggel
és tanácsot ad egyéb hámlasztó kezelésekkel
kapcsolatban
Arcon és testen kozmetikai frissítő, relaxáló,
szépítő masszázsokat végez
Arc- és testszépítő kúrákat állít össze,
kezeléssorozatokat tervez meg, ajánl és kivitelez
Tanácsot ad a test házi ápolására
Diagnosztizál diagnosztikai berendezések
segítségével

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

Az elektrokozmetikai kezelés előtt a vendégnek
szóban vagy írásban feltett kérdésekkel kizárja a
kontraindikációk lehetőségét
Letisztítja a kezelendő testrész bőrfelületét
Frimátort alkalmaz a kezelendő bőrfelületen

X
X
X

X
X
X

X

X

Gyanta-melegítő készüléket alkalmaz ideiglenes
szőrtelenítéshez

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

Iontoforézis készüléket alkalmaz többféle
műveletben: hidratálás, dezinkrusztáció
Ultrahang készüléket alkalmaz különböző
testtájakon
Termoterápiás készülékeket alkalmaz
Mikrodermabráziós kezelést végez különböző
bőrtípusoknál
Hidroabráziós készüléket alkalmaz
Vio-t alkalmaz a kozmetikai kezelések során

5.0/6290-11 Elektrokozmetika

X
X
X

4.0/6290-11 Laboratóriumi gyakorlat

3.0/6290-11 Kozmetikus anyagismeret III.

Regeneráló kezelést, hidratáló kezelést, ránckisimító kezelést végez arcon és az egész testen
Szemkörnyék ápolást végez
Nyak és dekoltázskezelést végez
Tanácsot ad a bőrhalványító kezelésekkel
kapcsolatban

2.0/6290-11 Kozmetikus szakismeret III.

Feladatprofil

1.0/6290-11 Kiegészítő kezelések
gyakorlata

Tananyagegységek

X

24

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5.0/6290-11 Elektrokozmetika

X

4.0/6290-11 Laboratóriumi gyakorlat

2.0/6290-11 Kozmetikus szakismeret III.

Megtervezi az általa ismert készülékekkel a
cellulit kezelést
Alakformálásra alkalmas szelektív ingerárammal
működő készüléket használ
Vákuum készüléket használ
Használja az interferencia árammal működő
készüléket
Eszköztisztító és fertőtlenítő készülékeket
alkalmaz: UV box
Tanácsot ad az infrasugárral működő készülék és
az infrakabin használatához
Tanácsot ad a szolárium és a fényterápia
alkalmazásával kapcsolatban
Tanácsot ad a soft-lézer készülékekkel
kapcsolatban: lézer ceruza, lézer zuhany
Tanácsot ad direkt és indirekt epilációs
módszerekkel kapcsolatban
Tanácsot ad rádiófrekvenciás készülék
kozmetikai alkalmazásával kapcsolatban
Tanácsot ad cellulit-kezeléssel kapcsolatban és
megtervezi azt
Tanácsot a vendégnek a helyes életmódra
vonatkozóan

1.0/6290-11 Kiegészítő kezelések
gyakorlata

Feladatprofil

3.0/6290-11 Kozmetikus anyagismeret III.

Tananyagegységek

X

X

X

X

Korszerű eljárások ismerete

X

X

X

B

A bőr életkorral járó változásai

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

C
B
B
B

A

A
A
A
A
A
B
A
B
B
B

Szakmai ismeretek

Tanácsadás kozmetikai kezelésekkel,
házi ápolással kapcsolatban
Különleges kezelőeljárások
Legújabb
hatóanyagok
a
kozmetikában
Elektrokozmetikai
kapcsolatos
magyar
előírások ismerete

X

Indirekt készülékek fajtái
Direkt elektrokozmetikai készülékek
jellemzői
Elektronvezetők,
ionvezetők,
jellemzői
Termoterápiás készülékek fajtái,
működése, javallatai, ellenjavallatai
Mikrodermabrázió készülékek fajtái,
működése, javallatai, ellenjavallatai

X
X

X

készülékkel
és
EU-s

Elektrokozmetikai gépek felosztása,
alkalmazásához
szükséges
alapismeretek Áram fogalma, fajtái
jellemzői,
mértékegységei:
áramerősség,
feszültség,
teljesítmény, frekvencia

5.0/6290-11 Elektrokozmetika

2.0/6290-11 Kozmetikus szakismeret III.

B

Típus

4.0/6290-11 Laboratóriumi gyakorlat

1.0/6290-11 Kiegészítő kezelések
gyakorlata

3.0/6290-11 Kozmetikus anyagismeret III.

Tananyagegységek

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

Arcgőzölők, vapozonok működése,
javallatai, ellenjavallatai
Iontoforézis
kozmetikai
alkalmazásának menete, javallatai,
ellenjavallatai
Ionvándorlás, polaritás fogalma,
kozmetikai jelentősége

X

X

X

X

Elektroporézis
fogalma,
alkalmazásának
lehetőségei
a
kozmetikában
Elektroozmózis, elektrolízis

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

26

X

A
A
A
A
A
A
A

Hatóanyag megfelelő polaritásának
kiválasztása
Hatóanyag
bőrbejuttatásának
akadályai és lehetőségei
UH fizikai, kémiai, biológiai
tulajdonságai
UH készülék működése, kozmetikai
alkalmazásának
javallatai,
ellenjavallatai
Hidroabráziós készülék működése,
javallatai, ellenjavallatai
Vákuum fogalma, hatásai
Cellulit fogalma, kialakulásának
okai, kezelése, stádiumai

X
X

X

X

X

X

A napfény (természetes fény)
felosztása sugártartomány szerint

X

C

Látható fény színei, kozmetikai
hatása, alkalmazási területei

X

B
A
A
A
A

IPL készülékkel történő szőrtelenítés
javallatai, ellenjavallatai
A szőrnövekedés fázisai
Ultraviola fény felosztása, hatásai
Fitzpatrick táblázat és alkalmazási
területei
Szolárium javallatai, ellenjavallatai,
higiéniája

X
X

X

X

X

X
X

A

A

X

X

X

B

X

X

Rádiófrekvencia fogalma, kozmetikai
jelentősége, javallatai, ellenjavallatai

Polarizált
fénnyel
működő
készülékek működése, használatuk
javallatai
IPL készülékek működése
A
fototermolízis
lényege,
alkalmazási
lehetőségei
a
kozmetikában

X

X

A

B

5.0/6290-11 Elektrokozmetika

Alkalmazott elektródák, elektródák
szabályos felhelyezési módja

4.0/6290-11 Laboratóriumi gyakorlat

A

3.0/6290-11 Kozmetikus anyagismeret III.

Szakmai ismeretek

2.0/6290-11 Kozmetikus szakismeret III.

Típus

1.0/6290-11 Kiegészítő kezelések
gyakorlata

Tananyagegységek

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
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B

B
A
A
B
B
B

A
B
A
B
C

Szelektív
ingeráram
jellemzői
kozmetikai alkalmazásának módja,
javallatai, ellenjavallatai
Face lifting eljárások
Interferencia
áram
kozmetikai
alkalmazásának módja, javallatai,
ellenjavallatai
Elektródák felhelyezési szabályai a
szelektív és az interferenciás áramú
készülékeknél
Direkt epiláló készülékek fajtái,
működése
Direkt epilálás menete, javallatai,
ellenjavallatai
VIO
működése,
javallatai,
ellenjavallatai
Sminktetoválás
javallatai,
ellenjavallatai

X

5.0/6290-11 Elektrokozmetika

Dózis fogalma és fajtái
Infrasugarak felosztása, hatásai
Infrasugarakkal
működő
elektrokozmetikai
készülékek:
infralámpa, infraszauna működése,
javallatai, ellenjavallatai
Lézerek kozmetikai felhasználása,
működése, javallatai, ellenjavallatai
Nyirokkeringés, nyirok összetétele
Izomrendszer felépítése: az arc és
test izmai

4.0/6290-11 Laboratóriumi gyakorlat

B
A

3.0/6290-11 Kozmetikus anyagismeret III.

Szakmai ismeretek

2.0/6290-11 Kozmetikus szakismeret III.

Típus

1.0/6290-11 Kiegészítő kezelések
gyakorlata

Tananyagegységek

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

28

4
Kozmetikában
használatos
elektromos berendezések használata
Kozmetikában
használatos
kézi
eszközök használata

Személyes kompetenciák

Önképzés
Felelősségtudat
Precizitás
X

X
X
X

29

X

X

X
X

5.0/6290-11 Elektrokozmetika

4
3.0/6290-11 Kozmetikus anyagismeret III.

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

5.0/6290-11 Elektrokozmetika

4.0/6290-11 Laboratóriumi gyakorlat

2.0/6290-11 Kozmetikus szakismeret III.

X
X

4.0/6290-11 Laboratóriumi gyakorlat

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
1.0/6290-11Kiegészítő kezelések
gyakorlata

4

3.0/6290-11 Kozmetikus anyagismeret III.

4
Szakmai készségek

2.0/6290-11 Kozmetikus szakismeret III.

4

Szint

1.0/6290-11Kiegészítő kezelések
gyakorlata

Tananyagegységek

X

X

Tananyagegységek

X
X
X

3.0/6290-11 Kozmetikus anyagismeret III.

X

X

X

Empátia

X

5.0/6290-11 Elektrokozmetika

2.0/6290-11 Kozmetikus szakismeret III.

Határozottság

Társas kompetenciák

4.0/6290-11 Laboratóriumi gyakorlat

1.0/6290-11 Kiegészítő kezelések
gyakorlata

Tananyagegységek

X

X

X

X

Körültekintés, elővigyázatosság

X

Tervezési képesség

X

4.5

X

X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással
Műveletek gyakorlása
Munkanapló vezetése
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Tesztfeladat megoldása
Ábraelemzés
Információk önálló rendszerezése
30

5.0/6290-11 Elektrokozmetika

4.0/6290-11 Laboratóriumi gyakorlat

3.0/6290-11 Kozmetikus anyagismeret III.

2.0/6290-11 Kozmetikus szakismeret III.

Módszerkompetenciák

1.0/6290-11 Kiegészítő kezelések
gyakorlata

Tananyagegységek

X

X

X

X

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
4.6 A modul oktatási tartalmának leírása
-

Elmélet

2.0/6290-11 Kozmetikus szakismeret III.

42 óra

Évszakok kozmetikai problémái
Szemkezelések, nyak-, dekoltázskezelések
Kéz-, és lábkezelések a kozmetikában
Alap-testkezelések, cellulit-kezelés, body wrapping, vákuummasszázs, interferencia és
szelektív ingeráram használata a testkezelések során
Férfi kozmetika
Egyéb különleges kezelőeljárások (mélyhámlasztás, ayurveda stb.)
3.0/6290-11 Kozmetikus anyagismeret III.

28 óra

Kozmetikumok összetétele, állandó és változó összetevők
Fényvédő-, halványító anyagok
Hidratáló és regeneráló hatóanyagok a korszerű kozmetikában
Gyógynövények
Legújabb hatóanyagok a kozmetikában: biológiailag aktív anyagok
A testkezelés legkorszerűbb hatóanyagai: például gyömbér, fahéj, csokoládé, egyéb
anyagok hatóanyagai
5.0/6290-11 Elektrokozmetika

82 óra

Elektrokozmetikai alapfogalmak: töltés, elektron, ion, elektrolit, áram, áramkör, pólus,
vezetők, félvezetők, szigetelők, feszültség, áramerősség, ellenállás, egyenáram
váltóáram, frekvencia, periódus
Érintésvédelem, az elektrokozmetikai készülékek biztonságos, balesetmentes
alkalmazásának szabályai
Direkt és indirekt elektrokozmetikai készülékek csoportosítása
Mechanikai energiával működő készülékek: részletesen a frimator működése,
javallatai, ellenjavallatai,használata
A víz külső hatásai: fizikai, kémiai, biológiai
Indirekt gépek: hidroterápia például gőzölők, vapozonok, zuhanyok, fürdők, szauna,
vízsugár masszázs
Abráziós készülékek fajtái, működésük, használatuk javallatai, ellenjavallatai
Nagyfrekvencián működő vio működése, javallatai, ellenjavallatai
Indirekt gépek, fonoterápia: ultrahang fogalma, jellemzői, élettani szerepe,
kozmetikai felhasználása, ultrahang készülékek csoportosítása, fajtái
Direkt elektrokozmetikai eljárások csoportosítása
Kis-, és középfrekvencián működő direkt elektrokozmetikai gépek: galván
készülékek kozmetikai alkalmazásának célja, hatásai , javallatai, ellenjavallatai,
ionvándorlás, elektroforézis, elektroozmózis
Kis-, és középfrekvencián működő direkt elektrokozmetikai gépek: a dezinkrusztáció
fogalma, elektródák tulajdonságai
31

Termoterápiás készülékek fajtái, javallatai, UH fizikai, kémiai, biológiai
tulajdonságai, a készülék alkalmazásának javallatai
Kryoterápia fogalma, alkalmazási módja
UH fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai, a készülék működése, alkalmazásának
javallatai, ellenjavallatai
Egyenárammal és váltóárammal kombinált készülék alkalmazási módja
Fénytani alapismeretek: monokromatikus, polikromatikus, koherens, inkoherens
fogalmak meghatározása
A földön lévő sugarak kozmetikai alkalmazásának lehetőségei,
A fényterápia alkalmazásának elméleti vonatkozás
Polarizált fény, infrasugarak, UV sugarak alapismerete, jelentősége a kozmetikában
Fototerápia:
Polarizált fényű lámpa, lézerfény felhasználása a tartós szőrtelenítésen kívül
(hideg lézer)
Szolárium higiéniája, túlzott használatának veszélyei, sterilizáló boksz, PUVA,
Wood-lámpa
Infra sugarakkal működő készülékek alkalmazásának javallatai, ellenjavallatai
A fototermolízis lényege, IPL készülékkel történő tartós szőrtelenítés javallatai,
ellenjavallatai, a szőrnövekedés fázisai,
Indirekt epilációs készülékek: galván, diatermiás, Super Blend fajtái, működése,
kozmetikai jelentősége, javallatai, ellenjavallatai
Direkt epiláló készülékek fajtái, működése, fotorejuvenáció jelentősége
A cellulit kialakulásának okai, fogalma, kezelésének lehetőségei
Nyirokkeringés, izomrendszer felépítése, izmok eredése és tapadása, az elektródák
felhelyezésének szabályai
Kavitáció fogalma
A bodywrapping (testtekercselés) fogalma, alkalmazási módja, abban az esetben,
ha előtte gépi módszerekkel segítik a hatóanyag-bevitelt
Pulzáló gépi vákuum masszázs, szelektív ingeráram fogalma, jellemzői, kozmetikai
hatásai: face lifting jelentősége a kozmetikai kezeléseknél
Interferencia alkalmazásának előnyei, javallatai, ellenjavallatai
Termoterápia 2.: szaunák, mélymeleg terápia fogalma, javallatai, ellenjavallatai
A szaunák működésének elvei, a mélymeleg terápia kozmetikai alkalmazásának
jelentősége
Rádiófrekvenciás készülék kozmetikai alkalmazásának fajtái, javallatai,
ellenjavallatai, a kezelések egymással való kombinálásának előnyei, életmód
tanácsadás az elért kozmetikai hatások megtartása érdekében
A sminktetoválás rövid elméleti ismerete, alkalmazásának javallatai, ellenjavallatai

32

-

Gyakorlat

1.0/6290-11 Kiegészítő kezelések gyakorlata

264 óra

Regeneráló, hidratáló, ráncfeltöltő és kisimító kezelések arcon és testen, különleges
pakolások alkalmazása, tanácsadás
Szemkörnyék-ápoló kezelések
Nyak-dekoltázs speciális kezelések
Tanácsadás tartós szőrtelenítésre
Kozmetikai hámlasztó kezelésekre vonatkozó tanácsadás
Bőrhalványító kezelések, tanácsadás
Alkalmi smink készítése, kiegészítők alkalmazása: műszempilla, strasszok, csillámok,
stb. használata
Kozmetikai szépítő, frissítő, relaxáló masszázsok
Testtekercselés
Arc- és testszépítő kúrák összeállítása, kivitelezése
Tanácsadás arc és test házi ápolására
Árkalkuláció készítése
Speciális kezelések férfiaknak
Aromaterápiás kezelések
Kéz és láb kozmetikai frissítő-, szépítő kezelése
Bőrdiagnosztizáló berendezések használata
Nyilatkozat készítése és alkalmazása a különleges és az elektrokozmetikai
kezelésekhez
Frimátor, iontoforézis, kozmetikai ultrahang készülék, termoterápiás készülék,
mikrodermabrázió, hidrodermabráziós készülék, vió ismerete és használata
Cellulit kezelése különböző testtájakon
Szelektív ingeráramú készülékek, interferenciás készülékek ismerete és használata
Vákuum használata az arc- és testkezelésekhez
Eszköztisztító és fertőtlenítő készülékek használata
Tanácsadás: infrasugárzó készülékek és infrakabin, soft lézer, direkt és indirekt epiláló
készülékek használatáról
Tanácsadás:a rádiófrekvencia kozmetikai használatáról
Tanácsadás: a cellulitkezelés lehetőségeiről és a helyes életmódról
4.0/6290-11 Laboratóriumi gyakorlat

32 óra

Krémek, pakolások, folyékony kozmetikumok készítése, vizsgálata, receptjeik
megismerése
Receptfelismerés gyakorlása
5.0/6290-11 Elektrokozmetika

13 óra

Frimátor és gyantamelegítő készülék alkalmazása a kozmetikában
Diagnosztikai eszközök, készülékek például alfa-kamera, Wood lámpa alkalmazása,
gőzölők, vaposonok gyakorlati alkalmazása
Mikrodermabrázió, készülékek alkalmazásának módjai kozmetikai rendellenességek
kezelésénél
Vio alkalmazása a kozmetikai kezeléseknél
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Termoterápia, hideg-meleg arcvasaló, termoálarc, kesztyű, lábzsák, paraffin melegítő
készülék, alkalmazása a gyakorlat során
Iontoforézis készülék gyakorlati alkalmazása a kozmetikai kezelések során: hidratálás,
dezinkrusztáció
UH készülék gyakorlati alkalmazása a kozmetikai kezeléseknél
Tanácsot ad a szolárium használatával kapcsolatban
Tanácsot ad az infralámpa, infraszauna használatával kapcsolatban
Tanácsot ad soft lézerek például lézer ceruza, lézer zuhany kozmetikai alkalmazásával
kapcsolatban
Tanácsot ad a fényterápia kozmetikai alkalmazásával kapcsolatban
Direkt és indirekt epilációs módszerekkel kapcsolatos szakszerű tanácsadás
A bőr letisztítása, előkészítése a testkezeléshez, diagnosztizálja a cellulit stádiumát,
elvégzi az előzetesen megtervezett cellulit kezelést az általa ismert készülékekkel
Vákuum készüléket, szelektív ingeráramú és interferenciás készüléket alkalmaz
Termoterápiás készüléket például mélymeleg terápiát használ alakformálás céljára és
tanácsot ad a szauna és a rádiófrekvenciával működő készülékek használatához
Tanácsot ad a cellulit kezelésekre és helyes életmódra vonatkozóan
Árkalkuációt készít a cellulit és alakformáló testkezelésekre: testszépítő kúrákat állít
össze, kezeléssorozatokat tervez meg, ajánl és kivitelez
4.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
által meghatározott módon.
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