PWSZ KONIN - WKFiOZ
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
KIERUNEK KOSMETOLOGIA
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
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CHEMIA I RECEPTURA KOSMETYCZNA
Makroelementy. Omów ich znaczenie w kosmetyce na 3 dowolnie wybranych przykładach.
Mikroelementy. Omów ich znaczenie w kosmetyce na 3 dowolnie wybranych przykładach.
Omów na dowolnie wybranym przykładzie znaczenie węglowodorów w kosmetyce.
Omów na dowolnie wybranym przykładzie znaczenie alkoholi w kosmetyce.
Omów na dowolnie wybranym przykładzie znaczenie kwasów karboksylowych w kosmetyce.
Podaj przykłady i omów rolę w organizmie niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Omów na dowolnie wybranym przykładzie znaczenie estrów w kosmetyce.
Środki powierzchniowo czynne – zastosowanie w kosmetyce.
Mydła – skład chemiczny, podział i właściwości.
Produkty do higieny jamy ustnej i ich składniki.
Substancje stosowane w produktach kosmetycznych przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej.
Omów na dowolnie wybranym przykładzie znaczenie hydroksykwasów w kosmetyce.
Witamina C – występowanie, znaczenie dla organizmu i zastosowanie w kosmetyce.
Witamina A - występowanie, znaczenie dla organizmu i zastosowanie w kosmetyce.
Działania niepożądane składników produktów kosmetycznych.
Kompozycje zapachowe.
Dezodoranty i antyperspiranty – składniki aktywne i mechanizmy działania.

DERMATOLOGIA
1. Terapia miejscowa w łuszczycy. Specyfika terapii w zależności od lokalizacji zmian skórnych. Nowoczesne metody terapii.
2. Dermatozy ciężarnych.
3. Trądzik różowaty, etiopatogeneza, obraz kliniczny i leczenie.
4. Bakteryjne zakażenia skóry.
5. Powierzchowne zakażenia grzybicze skóry-diagnostyka i postępowanie terapeutyczne.
6. Diagnostyka alergologiczna.
7. Czerniak skóry, błon śluzowych i przydatków.
8. Nowotwory łagodne skóry pochodzenia naskórkowego.
9. Pokrzywka przewlekła, etiopatogeneza, obraz kliniczny i leczenie.
10. Badanie chorego z kiłą.
11. Profilaktyka zakażeń grzybiczych skóry i przydatków.
12. Choroby pęcherzowe, diagnostyka i leczenie.
13. Zastosowanie retinoidów w dermatologii.
14. Wyprysk przewlekły rąk.
15. Zmiany paznokci w chorobach dermatologicznych.

1.
2.
3.
4.
5.

FIZJOTERAPIA I MASAŻ
Wskaż prawidłową kolejność czynności w masażu klasycznym – omów jakiemu celowi służy każda z nich.
Ultradźwięki – wskazania, przeciwwskazania, działanie biologiczne.
Magnetoterapia - wskazania, przeciwwskazania, działanie biologiczne.
Omów termoterapię, typy zabiegów i ich wpływ na fizjologię skóry oraz przeciwwskazania.
Światłolecznictwo – omów typy zabiegów i ich wpływ na fizjologię skóry, wymień przeciwwskazania.

KOSMETOLOGIA PIELĘGNACYJNA I UPIĘKSZAJĄCA
Charakterystyka peelingów chemicznych stosowanych w gabinecie kosmetycznym.
Opis bezwzględnych przeciwwskazań do wykonania peelingu chemicznego oraz zagrożeń z niewłaściwego jego
zastosowania.
3. Charakterystyka powikłań, które mogą wystąpić po wykonaniu peelingu chemicznego.
4. Opis dokumentacji wskazanej do prowadzenia w gabinecie kosmetycznym w związku z użyciem peelingów chemicznych.
5. Zasady obowiązujące w gabinecie kosmetycznym podczas zabiegu pedicure u chorego na cukrzycę.
6. Zasady aseptyki i antyseptyki w gabinecie kosmetycznym.
7. Propozycja zabiegów w gabinecie kosmetycznym przeznaczone dla osób z problemem nadpotliwości stóp.
8. Składniki czynne w preparatach kosmetycznych przeznaczone do pielęgnacji stóp z obrzękiem oraz zasady postępowania
podczas zabiegu.
9. Wpływ wykonanego w gabinecie kosmetycznym masażu relaksacyjnego na organizm.
10. Preparaty i składniki czynne do masażu twarzy uwzględniając rodzaj skóry.
11. Wskazania i p/wskazania do masażu twarzy, dłoni i stóp.
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Wpływ masażu pielęgnacyjnego na skórę.
Wpływ mezoterapii bezigłowej w zabiegach p/starzeniowych na skórę.
Wskazania i p/wskazania do mezoterapii bezigłowej.
Rodzaj dokumentacji jaka powinna znajdować się w gabinecie kosmetycznym niezbędna podczas wywiadu
kosmetycznego i diagnozy kosmetycznej. Co musi zawierać zgoda na zabieg kosmetyczny?
Charakterystyka prądów najczęściej stosowanych podczas zabiegów w gabinecie kosmetycznym.
Powikłania, które mogą występować po zastosowaniu różnego rodzaju prądów podczas użycia ich w trakcie zbiegu
kosmetycznego.
Mechanizm działania ultradźwięków. Wymień wskazania i p/wskazania do zabiegu.
Bezwzględne p/wskazania do użycia peelingu kawitacyjnego podczas zabiegu kosmetycznego. Objawy niepożądane jakie
mogą wystąpić po niewłaściwym zastosowaniu.
Znaczenie mikrodermabrazji w procesie pielęgnacyjnym skóry tłustej i trądzikowej, wskazania/przeciwwskazania do
wykonania zabiegu.
Charakterystyka składników czynnych dla cer naczyniowych stosowanych podczas zabiegów profesjonalnych w gabinecie
kosmetycznym.
Charakterystyka kolagenu i elastyny – budowa , pozyskiwanie i wpływ na skórę.
Rola ceramidów w skórze oraz przykłady preparatów, w których się znajdują.
Znaczenie kwasu hialuronowego w procesie pielęgnacji skóry.
Charakterystyka zmian, jakie następują w procesie starzenia skóry.
Sposoby złagodzenia objawów trądziku różowatego podczas zabiegów dostępnych w gabinecie kosmetycznym.
Charakterystyka zabiegów dla cer dojrzałych w gabinecie kosmetycznym oraz składniki czynne w zastosowanych
zabiegach.
Problem pielęgnacyjny w przypadku cer wrażliwych w gabinecie kosmetycznym.
Charakterystyka zabiegów kosmetycznych, które mają na celu nawilżenie skóry i odbudowę płaszcza hydro-lipidowego.
Propozycje pielęgnacji domowej w przypadku cery w okresie okołomenopauzalnym.
Fitohormony – gdzie występują i jakie mają znaczenie w kosmetologii.
Charakterystyka odczynów alergiczno-toksycznych związanych ze stosowaniem kosmetyków.
Mechanizm działania składników aktywnych w kosmetykach wykorzystywanych w zabiegach wyszczuplających.
Metody wspomagające transport składników aktywnych podczas zabiegu kosmetycznego.
Wpływ witamin i mikroelementów na wygląd i kondycję skóry.
Opis NMF oraz podaj jego składu, roli i znaczenia.
Charakterystyka cellulitu i zabiegów niwelujących wykonywanych w gabinecie kosmetycznym.
Sposoby kamuflażu, niwelowania defektów skóry za pomocą kosmetyki kolorowej.
Charakterystyka podkładów dla poszczególnych rodzajów cer z uwzględnieniem ich defektów oraz wieku klienta.
Charakterystyka preparatów kosmetycznych używanych w przypadku makijażu u kobiety z trądzikiem różowatym.
Opis mechanizmu powstania przebarwień skóry u kobiet dojrzałych.
Przykłady zabiegów niwelujących przebarwienia skóry twarzy.
Charakterystyka składników czynnych używanych w preparatach przeznaczonych do niwelowania przebarwień skóry
twarzy.
Przyczyny i rodzaj przebarwień skóry twarzy u osób młodych.
Wpływ promieniowania UV na skórę oraz sposoby jej ochrony przed niekorzystnym działaniem promieni.
Proces fotostarzenia skóry.

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
MARKETING USŁUG KOSMETYCZNYCH
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Strategia marketingowa i segmentacja rynku.
Klasyczny model 4xP i jego instrumenty.
Strategie pozamarketingowe stosowane w usługach.
Cechy usług i ich konsekwencje.
Model marketingu usług RAPP.
Kultura prokliencka i jej zasady.
Finanse w gabinecie kosmetycznym (koszty stałe, koszty zmienne).
Czynniki wpływające na cenę zabiegu, ustalanie ceny zabiegu.

