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B 2.1. MODULIS GROŽIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS 

1. MOKYMO ELEMENTAS „GROŽIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS GROŽIO 

SALONE“ 

1.1. ĮMONĖS INFORMACINĖ IR REKLAMINĖ MEDŽIAGA APIE GROŽIO SALONĄ  

Grožio salonams Lietuvoje priskiriami  metų apdovanojimai  „Geriausias salonas 

Lietuvoje“, įteikiamas didysis prizas  „Metų salonas“. Grožio salonuose seminarus-mokymus veda 

įžymiausi meistrai iš Italijos, Rusijos, Latvijos, Anglijos, profesionalai iš garsiausių pasaulio kirpėjų 

akademijų. Grožio salonuose teikiamos kirpimo, manikiūro, pedikiūro ir kosmetologijos paslaugos.  

Salone atliekamos paslaugos: 

 vyrų kirpimai 

 moterų kirpimai 

 vaikų kirpimai 

 dažymai 

 sušukavimai 

 proginis sušukavimas 

 vestuvinis sušukavimas 

 cheminis sušukavimas 

 manikiūras 

 pedikiūras 

 veido procedūros 

 depiliacija vašku 

 makiažas 

 antakių blakstienų dažymas ir korekcija 

 mikro pigmentacija (ilgalaikis makiažas) 

Lietuvos Grožio salonuose dirba  pasaulio, Europos ir Lietuvos čempionatų nugalėtojai bei 

laureatai. Salonų meistrai nuolat tobulinasi užsienio akademijose, mokyklose ir seminaruose, dažnai 

dalyvauja įvaizdžio kūrimo projektuose televizijose ir žurnaluose. Du kartus per metus grožio 

salonų atstovai rengia seminarus meistrams iš visos Lietuvos ir užsienio apie naujausias kirpimo ir 

dažymo tendencijas. Paslaugas teikia profesionalūs plaukų kirpimų, šukuosenų mados meistrai, 

tarptautinių konkursų dalyviai ir laureatai. 

http://www.bomondsalon.lt/meistrai
http://www.bomondsalon.lt/meistrai
http://www.bomondsalon.lt/nuotraukos
http://www.bomondsalon.lt/nuotraukos
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1.2. GROŽIO SALONŲ MEISTRŲ DARBO GRAFIKAS. 

Meistrų darbo grafikai rengiami naudojant kompiuterines programas. Jie skelbiami Grožio salonų 

elektroniniuose puslapiuose. 

1.3. GROŽIO SALONŲ PASLAUGŲ KAINORAŠČIAI 

Grožio salonuose teikiamos įvairios paslaugos: 

 vyrų kirpimai;  

 moterų kirpimai;  

 vaikų kirpimai; 

 dažymai,  

 sušukavimai;  

 proginis sušukavimas; 

 vestuvinis sušukavimas; 

 cheminis sušukavimas; 

 manikiūras;  

 pedikiūras;  

 veido procedūros; 

 depiliacija vašku; 

 makiažas;  

 antakių blakstienų dažymas ir korekcija;  

 mikro pigmentacija (ilgalaikis makiažas);  

Paslaugų kaina priklauso nuo meistrų kvalifikacijos, kosmetikos kiekio ir plaukų ilgio. 

1.4. SALONO ADMINISTRATORIAUS DARBAS.  

Grožio salono administratorius – pajamų ar sąnaudų šaltinis? Klientui, ką tik peržengusiam 

salono slenkstį, administratoriaus  darbas perteikia įstaigos įvaizdį. Administratorius – salono 

veidas ir pulsas. Jis bendrauja su klientu daugiau nei kiti darbuotojai. Jam atitenka didelė 

atsakomybė: per dieną jis būna priverstas keisti keletą kaukių. Tinkamai apmokius, nukreipus ir 

paskatinus, administratorius gali tapti tikru pajamų šaltiniu.  

Vienas pirmųjų ir būtinų įgūdžių administratoriui yra teisingas kliento pasitikimas. Už 

administratoriaus stalo paprasta kėdė turi būti pakeičiama į biuro kėdę, ir suteikiama laisvų rankų 

įranga. Sveikinantis nerekomenduojama klausti tradiciniu: „Kaip jums sekasi“ Kam klausti jei 

išgirsime: „Gerai“. Jei klientas naujas – administratorius turi jam prisistatyti. Toliau seka 

pasiūlymas klientui vandens, arbatos, kavos ir palydėjimas iki specialisto.  
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Kita labai svarbi administratoriaus užduotis yra tinkamai kalbėti telefonu. Kiekvienas 

pokalbis telefonu turi atnešti pelną salonui. Skambutis iš smalsumo turi baigtis kliento 

užregistravimu. Ne mažiau svarbus yra priminimas klientui apie artėjantį jo vizitą į saloną. 

Administratoriaus etiketo taisyklės 

  Bendraujant su klientu niekada nerodyti savo blogos nuotaikos ir abejingumo. 

 Niekada nepadėkite ragelio bendraujant su nepatenkintu klientu pirmas. 

  Niekada neišsakykite savo neigiamos nuomonės tam tikru klausimu. 

 Bendraujant su klientu nevalgykite, negerkite. 

  Neaptarinėkite kliento prie kitų. 

  Neignoruokite kliento prašymo net jei esate užsiėmęs. 

  Niekada neklauskite klientės ar ji laukiasi. 

 Neprašykite kliento jums perskambinti. 

 Nekalbėkite su klientu telefonu per garsiakalbį. 

  Neperjunkite pokalbio su klientu į laukimo rėžimą prieš tai jo neperspėjęs. 

  Venkite kalbų pašalinėmis temomis. 

 Venkite trumpų atsakymų. 

 Jūsų žodyne turi pirmauti žodžiai „dėkoju“, „ačiū“, „mielai“, „nėra už ką“. 

Produkcijos pardavimai salone yra puiki galimybė padidinti pajamas. Administratoriui 

nedera klientui primygtinai jam pasakoti apie visas esančias salone kosmetikos linijas jei jis apie tai 

neklausia. Šiuo klausimu užsiima patys meistrai suteikdami klientams paslaugas ir naudodami tam 

tikrą kosmetiką.  

Elgesio salone taisyklės 

Darbu kuriame savo reputaciją. Kiekvieną dieną mes laviname savo meistriškumą, kol 

pasiekiame aukščiausią savo karjeros viršūnę: išmokstame protingai naudoti savo žinias ir atsargiai 

veikti. Yra grožio specialistų, nedarančių nei vienos klaidos. Tai ypatingos savikontrolės ir 

disciplinos pasekmė, svarbiausias siektinas pranašumas šioje srityje. Jų sėkmės būdingiausias 

bruožas – rūpestingas savo veiklos vertinimas. Daugiausia pasiekia tie, kurie pastebėję savo klaidas 

imasi gerinti savo darbą. Trūkumus reikia pažinti. Jų pasitaiko ir geriausių praktikų darbe. Perskaitę 

apie žemiau išvardintų dešimt  klaidų, spręskite, ar tarp jų yra jūsų taisytinų profesinių klaidų. Jei 

taip, būkite teisingos sau, šalinkite profesiniam tobulėjimui trukdančius dalykus. 
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Tu save pervertini. Jei neskiri dėmesio mūsų srities paskutiniams mokslo laimėjimams, 

šiuolaikinėms technikoms, pažangiausioms procedūroms pažinti. Tu labai rizikuoji. Jei tavo klientai 

suvoks, kad žino daugiau nei tu, labiausiai tikėtina, kad jie pasirinks kitą kvalifikuotą specialistą. 

Tu prastai atrodai. Klientai sako, kad tu neatrodai kaip turėtų atrodyti grožio paslaugų 

specialistas. Statistika rodo, kad profesionalumas vertinamas pagal žinias ir įgūdžius, o reputacija 

šiame versle daugiausia priklauso nuo mūsų išvaizdos. Dokumentais pagrįsti tyrimai rodo, kad nuo 

susipažinimo su potencialiu klientu tau skirta tik trisdešimt sekundžių, per kurias reikia įtikinti savo 

kompetentingumu, ir tik po to dar keturios minutės, pasitelkiant išorinės reprezentacijos įgūdžius, 

įtikinti jį galutinai. Būkite tikras – tatuiruotės, netvarkingi plaukai, nešvarūs nagai ir nelyginti 

drabužiai apibūdina tave tau dar nespėjus nieko pasakyti. 

Tu nemoki parduoti. Parduodant kosmetines plaukų priežiūros priemones naudojimui 

namuose, sutelki dėmesį į patį produktą. Privalai klientui parduoti ne dėl „pardavimų rezultatų“, o 

dėl nuoširdaus rūpesčio savo kliento plaukais. 

Tu savo klientus laikai savo draugais. Tiesiog neleistina aptarinėti su klientu jo intymaus 

gyvenimo smulkmenų. Tokios žinios apie privatų klientų gyvenimą ateityje tau pačiam sukels 

keblumų. Labai galimas dalykas, kad pasikeitus jo asmeniniam gyvenimui, jis paprasčiausiai pas 

tave vengs užsukti. 

Tu esi įsitikinęs, kad klientas visada sugrįš. Turint mintyje rinkos nestabilumą, rimta 

klaida savo klientus laikyti nekintama vertybe. Žmonės skiriasi, keičia gyvenamą vietą, gimdo 

vaikus. Bet kuri iš šių situacijų gali būti motyvas nebesinaudoti tavo paslaugomis. Todėl reikėtų 

apsvarstyti galimybę teikti papildomai paslaugas kitoje miesto vietoje. 

Darbe esi vienišius. Norint siekti gerų rezultatų bet kurioje su žmonėmis susijusioje 

veikloje, reikia lavinti bendravimo įgūdžius. Žmonių potraukis patikti ir būti mylimiems yra labai 

stiprus. Manant, kad esi vienišas vilkas galima iššaukti bendradarbių priešiškumą. Visų grožio 

teikėjų užduotis formuoti komandą. Net dirbdami nepriklausomų žmonių kolektyve, tikrovėje 

esame ekspertų komanda, kurioje kiekvienas yra savo srities specialistas. Žinoma, esama momentų 

kai mūsų nuomonės gali skirtis. Tai nutinka kai susikerta stiprios komandos ir asmeninių 

įsipareigojimų vykdymo prievolės.  

Tu ne vienintelis. Jei planuoji geresnių paslaugų pardavimo rezultatų, turi išsiaiškinti kuo 

tavo paslaugos yra ypatingos ir vertingos rinkoje. Vizitinės kortelės ar lankstinuko kūrimas dažnai 

atima daugiau laiko, nei susitelkimas ties tuo kas daro mus ypatingus rinkoje. Tu prarandi galimas 

pajamas, jei marketingo priemonėmis netobulini informacijos sklaidos apie save. 

Tu neregistruoji savo darbų. „Jei laiku neatlikta raštiška veiksmų registracija, jie nėra 

įvykę“ Trumpai tariant: tik užrašyti veiksmai gali būti įrodymas, kad darbą atlikai tinkamai. 
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Labiausiai tai taikytina kosmetologijos srityje, nors ypatingų situacijų gali būti ir kirpėjo 

profesijoje. Kaip pavyzdį galima pateikti plaukų dažymo receptūrų sudarymas ir užfiksavimas 

kitam kartui. Tai labai svarbus psichologinis darbas su klientu, kuris mato, kad jums yra jis labai 

svarbus.  

Tu turi gerų idėjų, bet jų nerealizuoji. Kuo ramesnį savo gyvenimą pasirinksi (darbe), tuo 

mažesnės galimybės augti tavo reputacijai. Reikia būti savo idėjų vykdytoju. Kurdamas turtą savo 

darbdaviui, susikursi vardą sau pačiam.  

Ugdyk valią dirbti kokybiškai. Grožio salonuose neveikia ypatingos kokybės sistemos. 

Viską lemia grįžtantys pas jus klientai. Tik atsakingas ir dėmesingas požiūris į kiekvieną atliekamą 

technologinį elementą, užtikrins darbą be advokatų samdymo.  

Susikurk savo ateities viziją. Būtinai numatyk savo tobulėjimo planą. Prieš penkis metus 

aplankytas profesinis seminaras neužtikrina konkurencingo darbo paslaugų srityje. 

 

2. MOKYMO ELEMENTAS „GROŽIO PASLAUGŲ TECHNOLOGINIO PROCESO 

ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE“ 

2.1. ELEKTRONINĖS RINKODAROS PRINCIPO TAIKYMAS. 

Elektroninė rinkodara yra vienas iš labiausiai paplitusių ir pigiausių būdų pritraukti naujus ir 

informuoti jūsų salono pastovius klientus. Šis klientų informavimo būdas yra veiksmingas visais 

metų laikais, o prieš šventes jis ypatingai aktualus. Šventinė elektroninių laiškų kompanija didina 

salono lankomumą ir kosmetikos pardavimus. Jūsų salono elektroniniai laiškai turi nešti šventinę 

nuotaiką ir maksimaliai padidinti klientų skaičių. Kadangi didžiausios šventės yra žiemą, tai 

pirmieji elektroniniai laiškai klientus turi pasiekti lapkričio mėnesį. Jūsų pirminis tikslas – pastovūs 

salono lankytojai, todėl iš anksto numatykite laiškų siuntimo tvarką ir norimos perduoti 

informacijos temą.  

Salonas ♫♫♫ 

Linksmų švenčių 

Šis kuponas suteikia Jums teisę pasinaudoti šventiniu pasiūlymu – nemokamu galvos odos 

masažu su sezono kosmetine  naujiena  „Kauke plaukams su Argano aliejumi“ 

Pasirinkite bet kurią mūsų paslaugą ir masažas Jūsų 

 

1pav. Šventinis kuponas 

 

Stilius ir turinys turi atsispindėti bet kurioje rinkodaros formoje pradedant nuo elektroninių 

laiškų ir baigiant interneto svetainės apipavidalinimu. Apgalvotas dizainas ir ištikimybė įmonės 
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pavadinimo koncepcijai iš karto išskirs jūsų laišką iš kitų. Norėdami maksimalaus rezultato 

ypatingą dėmesį atkreipkite į du punktus (individualumą ir nuoseklumą) Be stiliaus reikia apgalvoti 

dar ir turinį. Turinio idėjos gali būti kelios. Tai produkcijos ir paslaugų reklama, kvietimai ir nauji 

pasiūlymai, šventiniai atvirukai ir reklaminiai prospektai. 

2.2. LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 117:2007 „GROŽIO PASLAUGŲ SVEIKATOS 

SAUGOS REIKALAVIMAI“. 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 

Į S A K Y M A S 

 

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 117:2007 „GROŽIO PASLAUGŲ 

SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“  

PATVIRTINIMO 

 

2007 m. rugpjūčio 1 d. Nr. V-633 

Vilnius 

 

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos 

reikalavimai“ (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. 

gegužės 21 d. įsakymą Nr. 225 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2002 „Kirpyklos, 

kosmetikos ir tatuiruočių kabinetai, salonai. Įrengimo ir eksploatavimo taisyklės“ patvirtinimo“ 

(Žin., 2002, Nr. 53-2099). 

3. P a v e d u ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį kontroliuoti šio įsakymo 

vykdymą. 

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. gruodžio 1 d. 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS  RIMVYDAS TURČINSKAS 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos  

ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. 

įsakymu Nr. V-633 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=167300&b=
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HTTPS://WWW.E-TAR.LT/PORTAL/LT/LEGALACT/TAR.CE03E1D3329D 

 

3. MOKYMO ELEMENTAS.  MOKYTOJO ATASKAITA 

3.1. ATASKAITOS REIKALAVIMAI 

Ši  savarankiško darbo  užduotis padės Jums struktūruotai rinkti informaciją apie lankytų 

grožio salonų technologinių procesų organizavimą, nepamiršti svarbių temų, kurias turėtumėte 

aptarti  lankant grožio salonus, prisiminti tam tikrus pavyzdžius, kuriuos bus galima aptarti su 

kolegomis, panaudoti profesiniame mokyme. Informacija bus svarbi pildant Mokytojo ataskaitą. 

Mokytojo ataskaitoje  turėtų būti aprašomi tik svarbūs ir aktualūs aspektai.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CE03E1D3329D
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ATASKAITOS FORMA 

 

Klausimai 

 

Grožio salonas 

„.......................“ 

 

Grožio salonas  

„.......................“ 

Apibūdinkite lankytų grožio salonų 

grožio paslaugų 

procesų organizavimą ir   

pagrindinius pastebėtus  

principus. Aprašyti 3–4 pagrindinius  

pastebėtus principus,  

atliekamas technologines operacijas. 

  

2. Kaip grožio salonuose 

užtikrinama darbų ir  

paslaugų kokybė?  

Aprašyti, kokius įmonė  

naudoja kokybės valdymo  

procesus, standartus ir  t. t. 

  

3. Kokią technologinę  

įrangą, įrankius bei medžiagas naudoja  grožio 

salonuose? 

Išvardinkite naudojamą technologinę  

įrangą, įrankius, medžiagas. 

  

4. Kokius  kvalifikacinius  

reikalavimus  

kelia  darbuotojams,  

atliekantiems grožio paslaugas? 

Aprašyti  3 skirtingas  

technologines operacijas    

(pasirinktinai) atliekančių  

darbuotojų  kvalifikacinius  

reikalavimus. 

  

5. Pažangi patirtis, naujovės,  

perspektyvos.  

Aprašyti  tik svarbius ir  

įsimintinus, profesinio  

mokymo sistemai aktualius  

aspektus. 

  

Kuo konkrečiai  mokymasis Jums buvo naudingas: 

 

 

 

 

Profesijos mokytojas:...................................... 

Data, parašas..................................................... 



  

 

 

12 

 

3.2. VERTINIMO KRITERIJAI 

1. Aprašyti 3–4 pagrindiniai pastebėti principai, atliekamos svarbiausios technologinės  

operacijos.  

2. Aprašyti grožio salonuose naudojami kokybės valdymo procesai, standartai, kitos 

priemonės.  

3. Išvardinta  grožio salonuose naudojama technologinė įranga, įrankiai, medžiagos.  

4. Įvardinti 3 skirtingas technologines operacijas (pasirinktinai) atliekančių darbuotojų  

kvalifikaciniai reikalavimai. 

5. Atskleisti profesinio mokymo sistemai svarbūs, aktualūs aspektai. 

6. Ataskaitoje informacija pateikta glaustai, struktūruotai, reflektuoja vizite įgytą patirtį. 

Ataskaita vertinama: „Įskaityta / neįskaityta“. 

Įskaityta, jei mokytojas pateikia išsamią, nuotraukomis iliustruotą ataskaitą/refleksiją apie 

grožio paslaugų ir technologinio proceso organizavimą aplankytose įmonėse. 
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B.2.2. MODULIS. GROŽIO PASLAUGŲ TECHNOLOGINĖS NAUJOVĖS IR PLĖTROS 

TENDENCIJOS 

1 MOKYMO ELEMENTAS. GROŽIO PASLAUGŲ NAUJOVIŲ APŽVALGA.  

1.1. PASKAITOS „GROŽIO PASLAUGŲ NAUJOVIŲ APŽVALGA“ KONSPEKTAS. 

 

Kirpėjo specialybė neturi valstybinių sienų. Atėjo būtinybė turėti tarptautinę kirpėjų kalbą 

(simbolius). Naudojant tokius ženklus galima atlikti kirpimą nežinant kalbos (1 pav.).  

 

 

 

 

 

1pav. Kirpimo operacijų simboliai 

 

Tokios simbolių kalbos pavyzdį matote kirpimo technologijoje (2, 3 pav.). 

 

2 pav. Kirpimo bendras vaizdas 

 

 

Plaukų 

skirtstymas 

kirpimui 

sruogomis 

Plaukų 

atitempim

okampas 

Plaukų 

šukavimo 

kryptis 

Kirpymo 

linija 
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Žingsnis 1 

 

 

    

 

Žingsnis 2 

 

 

 

Žingsnis 3 

 

 

 

3 pav. Kirpimo simboliai technologijoje 
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1.2 NAUJOS ĮRANGOS, ĮRANKIŲ APRAŠYMAI, KOSMETIKOS SPECIFIKACIJOS. 

Grožio salonai yra klientų poilsio oazės. Atėjęs gauti paslaugą klientas turi jaustis patogiai. 

Viena iš svarbiausių įrangos dalių yra kliento krėslai. Šiuo metų Europos gamintojai didelį dėmesį 

skiria vis naujiems krėslų modeliams ir jų funkcionalumui (4 pav.). Šis salono baldas turi būti 

sukurtas ypatingai patogus. Dizaineriams rūpi ne tik išorinis krėslo vaizdas, bet ir patogumas 

klientui. Krėslai su ratukais yra patogūs savo lengvu perkėlimu iš vienos vietos į kitą, bet turi 

savybę įsukti į ratukus nukirptus plaukus. Krėslai be ratukų pasižymi stabilumu. Labai svarbi ir 

medžiaga dengianti krėslą. Patys brangiausi kirpyklų baldai yra odiniai, bet kliento krėslo danga 

geriausia iš odos pakaitalų.  

Jei klientas savo krėsle praleidžia apytiksliai vieną – dvi valandas, tai kirpėjams tenka 

didelis fizinis krūvis.  Baldų kūrėjai tuo pat metu kuria ir kirpėjo kėdes. Jų dizaino sprendimai taip 

pat yra įtakojami reikalavimų patogumui. Be dėmesio nelieka ir vaikiškos specialios kėdės. Dažnai 

jos papildomos įvairiais žaidybiniais elementais.  

Papildomi reikalavimai kirpyklų krėslams: 

 Paviršiai lengvai valomi ir dezinfekuojami; 

 Mechaninės dalys turi būti patvarios; 

 Kėdės turi lengvai suktis; 

 Hidraulinės sistemos turi veikti be priekaištų. 

 

4 pav. Klientų ir kirpėjų krėslai 
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Kirpyklų įrangos įvairovę kas metai papildo vis nauji gaminiai sukurti vadovaujantis 

naujausiais moksliniais išradimais. Pateiktuose naujovių pavyzdžiuose keletas modernios įrangos 

pavyzdžių: kompiuterinė kamera plauti plaukus, plaukų diagnostinis kompiuteris tiriantis plaukų 

būklę, masažinis kliento krėslas, plaukų garintuvai (5 pav.). 

 

 

 

5 pav. Šiuolaikinė kirpyklų įranga 

 

Svarbiausias kirpėjo darbo instrumentas yra žirklės (6 pav.). Be žirklių negali apseiti nei 

būsimas kirpėjas, nei laurus Europoje ir pasaulyje nuskynęs profesionalas. Žirkles meistras renkasi 

pagal rankos delno formą, pirštų ilgį ir storį. Šio instrumento tobulinimo istorija yra turtinga. Žirklių 

kokybei didžiausią įtaką daro plieno lydinio sudėtis ir kompanijų gamintojų vardai. Žirklių vertė 

priklauso nuo puošybos intarpų (aukso, brangakmenių ir t.t.) (7 pav.). 

  

 

6 pav. Kirpėjo žirklės 
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7 pav. Išskirtinio dizaino kirpėjo žirklės 
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Kirpimams naudojami skustuvai (8 pav.). 

 

8 pav. Skustuvų rūšys. 
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Kokybiškos šukos palengvina kirpėjo darbą. Vienas iš pagrindinių reikalavimų šukoms yra 

jų antistatinės savybės. Be to, jų danteliai turi gerai smigti į plaukus, bet nežeisti odos. Kiekvienai 

kirpykloje atliekamai operacijai yra skirtos atskiros šukos (9 pav.). 

 

9 pav. Šukų rūšys. 

 

Grožio salonai klientų aptarnavimui naudoja įvairią profesionalią plaukų priežiūros 

kosmetiką. Gerai išmanyti kosmetinius produktus yra kiekvieno grožio salono kirpėjo pareiga. 

Reikia nepamiršti, kad be tiesioginių paslaugų klientui yra dar prekiaujama tam tikro vardo plaukų 

priežiūros kosmetika. Plaukų priežiūros kosmetikos linijos yra kuriamos ir leidžiamos nustatytam 

laikui. Atliekami gamintojų tyrimai ir viešos apklausos apie konkrečią plaukų priežiūros linijos 

paklausą. Sumažėjus paklausai mažinamos salonuose kainos kol visai išimama viena ar kita 

kosmetikos linija iš prekybos. Tuo pat metu pristatomi nauji produktai. Kokį gamintoją(-us) 

pasirinks grožio salonas priklauso nuo klientų aptarnavimo kainų, bei siekio išlaikyti savo 

reputaciją kokybės atžvilgiu. 

Kosmetinių priemonių plaukams produktų linijų specifikacijos „SYSTEM 

PROFESSIONAL“ linijos (1 lentelė). 
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Lentelė 1.  Plaukų priežiūros  kosmetikos linijos 

 

PRODUKTŲ APRAŠYMAI IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 

SP CARE    PLAUKUS IR GALVOS ODĄ APSAUGANČIOS PRIEMONĖS 

 

Plaukus ir galvos odą apsaugantis šampūnas 
Skirtas profesionalams. Nuramina galvos odą ir padeda  atstatyti 
natūralias apsaugines funkcijas. Uždegimus slopinančios ir drėgmę 
suteikiančios veiksmingosios medžiagos veikia tiesiogiai raginiame 
sluoksnyje. Ši priemonė saugo galvos odą dažymo ir ilgalaikio 
sušukavimo metu ir po to. 
Visi System Professional Balanced Scalp produktai: pagaminti pagal 
ypač švelnias receptūras, turi neutralų ph, išlaiko apsauginį rūgštinį odos 
sluoksnį, neturi savo sudėtyje dažomųjų medžiagų. Patikrinti 
dermatologų.  
Specifinis poveikis: valo ypač švelniai ir  labai gerai toleruojamas odos, 
nuramina ir atpalaiduoja jautrią galvos odą , padeda atstatyti odos 
apsaugines funkcijas, kad ji vėl pajėgtų pati apsisaugoti nuo dirgiklių. 
Naudojimas: tolygiai įmasažuoti į drėgnus plaukus. Rūpestingai 

išskalauti. Esant reikalui, procedūrą pakartoti. Dažymo ar ilgalaikio 

sušukavimo proceso metu tolygiai paskirstykite priemonę ant sausos 

odos ir leiskite apdžiūti. 

 

Plaukus ir galvos odą apsaugantis, nenuplaunamas losjonas 

Skirta profesionalams. Nuramina galvos odą ir padeda  atstatyti 

apsaugines funkcijas. Uždegimus slopinančios ir drėgmę suteikiančios 

veiksmingosios medžiagos veikia tiesiogiai raginiame sluoksnyje. Ši 

priemonė saugo galvos odą dažymo ir ilgalaikio sušukavimo metu ir po 

to.  

Specifinis poveikis: iš karto numalšina niežėjimą ir tempimo jausmą. 

Atvėsina ir prižiūri jautrią galvos odą. Padeda atstatyti odos apsaugines 

funkcijas, kad ji vėl pajėgtų pati apsisaugoti nuo dirgiklių. Idealu 

kasdienei galvos odos apsaugai. Plaukų dažymo metu saugo galvos odą 

nuo dirginimo. 

Naudojimas: užtepti tiesiai ant galvos odos. Plaukai gali būti sausi arba 

rankšluosčiu nusausinti. Lengvai įmasažuoti. Neišskalauti. Dažymo ar 

ilgalaikio sušukavimo proceso metu tolygiai paskirstykite priemonę ant 

sausos odos ir leiskite apdžiūti. 

 

Plaukus ir galvos odą apsaugantis serumas 

Skirta profesionalams. Su veiksmingu Maximum kompleksu sumažina 

paveldimą ir laikiną plaukų slinkimą iki 50 % ir padeda  plaukams augti 

sveikiems. 

Specifinis poveikis: įrodyta, kad sumažina paveldimą ir laikiną plaukų 

slinkimą iki 50 %. Suaktyvina kraujotaką ir pagerina maistingųjų 

medžiagų įsisavinimą. Sustiprina plauką, jo įsitvirtinimą galvos odos 

audinyje ir pailgina sutrumpėjusį plauko gyvenimo ciklą. 

Naudojimas: užtepti tiesiai ant galvos odos. Plaukai gali būti sausi arba 

rankšluosčiu nusausinti. Įmasažuoti, lengvai spaudžiant pirštų galiukais. 

Neišskalauti. Esant ūminiam plaukų slinkimui, naudoti kasdien, 

profilaktikai – 3 kartus per savaitę. Patarimai, kaip skatinti plaukų 

augimą: galvos masažas stimuliuoja kraujo apytaką ir pagerina plaukų 

šaknų aprūpinimą maisto medžiagomis. 
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CLEAR SCALP GALVOS ODĄ VALANČIOS PRIEMONĖS 

 

Šampūnas - pylingas nuo pleiskanų 

Skirta profesionalams. Veiksmingai ir ilgam laikui panaikina pleiskanas. 

Kompleksas sudarytas iš šių tarpusavyje sąveikaujančių medžiagų: Zink 

Pyrithion, Pirocton Olamin, Climbazol. Visi System Professional Clear 

Scalp produktai: pagaminti pagal ypač švelnias receptūras. Išlaiko natūralą 

pH odos pusiausvyrą.  

Specifinis poveikis: ilgalaikis poveikis: po reguliaraus, 4 savaites trukusio 

gydymo, pleiskanos panaikinamos  maždaug 2 mėnesiams. Net ypač 

įsisenėjusios pleiskanos ilgam sunaikinamos (antimikrobinis poveikis). 

Ypač švelni, apsauginė odos priežiūra. 

Naudojimas: 3 kartus savaitėje naudoti vietoj šampūno. Drėgnuose  

plaukuose taupiai užtepti ant galvos odos ir lengvai įmasažuoti. Palikti 2 

min. veikti. Pamasažuoti su vandeniu. Rūpestingai išskalauti. Patarimai, 

kaip išvengti pleiskanų: šampūnus ir kaukes visada rūpestingai išskalauti. 

Vengti odos pažeidimų neatsargiai šukuojant, masažuojant ar chemiškai 

dirginant. 

 

 

Šampūnas nuo pleiskanų 250 ml 

Skirta profesionalams. Veiksmingai ir ilgam laikui panaikina pleiskanas. 

Kompleksas sudarytas iš šių tarpusavyje sąveikaujančių medžiagų: Zink 

Pyrithion, Pirocton Olamin, Climbazol. Visi System Professional Cear 

Scalp produktai: pagaminti pagal ypač švelnias receptūras. Išlaiko 

natūralią ph odos pusiausvyrą. Patikrinti dermatologų. 

Specifinis poveikis: švelniai pašalina pleiskanas ir neleidžia susidaryti 

naujoms. Net ypač įsisenėjusios pleiskanos ilgam panaikinamos. Ypač 

švelni, apsauginė odos priežiūra.  

Naudojimas: tolygiai įmasažuoti į drėgnus plaukus. Rūpestingai 

išskalauti. Esant reikalui, procedūrą pakartoti. 

 

Intensyvaus veikimo giliai valantis šampūnas 

Skirta profesionalams. Šampūną rekomenduojama  naudoti prieš plaukų 

dažymą bei cheminį sušukavimą.   

Naudojimas: tolygiai įmasažuoti į drėgnus plaukus. Rūpestingai 

išskalauti.  Įsigyti galima tik specializuotose grožio salonuose. 

Dermatologiškai patikrintas. 

 

 

Nenuplaunamas losjonas nuo pleiskanų 

Skirta profesionalams. Veiksmingai ir ilgam laikui panaikina pleiskanas. 

Kompleksas sudarytas iš šių tarpusavyje sąveikaujančių medžiagų: Zink 

Pyrithion, Pirocton Olamin, Climbazol. Visi System Professional Clear 

Scalp produktai: pagaminti pagal ypač švelnias receptūras. Išlaiko natūralą 

ph odos pusiausvyrą. Patikrinti dermatologų. 

Specifinis poveikis: neleidžia atsirasti naujoms pleiskanoms. Apsaugo 

odą nuo dirginimų. Net ypač įsisenėjusios pleiskanos ilgam panaikinamos 

(antimikrobinis poveikis). Papildo ir sustiprina Clear Scalp Shampoo ir 

Clear Scalp Scampeeling poveikį. 

Naudojimas: užtepti tiesiai ant galvos odos. Plaukai gali būti sausi arba 

rankšluosčiu nusausinti. Švelniai įmasažuoti. Neišskalauti. 
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COLOR SAVE  PLAUKŲ SPALVĄ  PO DAŽYMO SAUGANČIOS PRIEMONĖS 

 

Plaukų spalvą išsaugantis šampūnas 

Naujasis šampūnas efektyviai sulaiko spalvos pigmentus plauko viduje, 

todėl spalva išlieka gyvybinga žymiai ilgiau. Taip pat – plaukai tampa 

nepaprastai minkšti, švelnūs, sveikai žvilgantys. Naudojimas: Tolygiai 

paskirstykite šampūną drėgnuose plaukuose. Lengvai įmasažuokite ir 

kruopščiai išskalaukite. 

Svarbi informacija: Profesionali plaukų priežiūros priemonė. Įsigyti 

galima tik specializuotose grožio salonuose. Dermatologiškai patikrinta. 

 

 

Plaukų spalvą išsaugantis kondicionierius 

Išlaiko plaukų spalvos gyvybingumą ir švytėjimą. Tinka kasdieninei 

plaukų priežiūrai. Puikiai apsaugo dažytus plaukus nuo išblukimo 

Naudojimas:  išplaukite plaukus šampūnu. Nusausinę plaukus 

rankšluosčiu, tolygiai paskirstykite kondicionierių drėgnuose plaukuose. 

Kruopščiai išskalaukite. Profesionali plaukų priežiūros priemonė. Įsigyti 

galima tik specializuotose grožio salonuose. 

 

 

Intensyvi, plaukų spalvą išsauganti kaukė 

Skirta profesionalams. Kaukė intensyviai saugo dažytų plaukų spalvą ir 

minkština šiurkščius ir nepaklusnius plaukus. Ypatingo poveikio 

veiksmingųjų medžiagų komplekso Lumi-Protect sudėtyje yra molekulės, 

kurios saugo ir stiprina dažytus plaukus.   

Naudojimas: paskirstykite drėgnuose, rankšluosčiu nusausintuose 

plaukuose. Palaikykite 5 min. ir kruopščiai išskalaukite. 

 

Plaukų spalvą išlaikanti emulsija po dažymo 

Skirta profesionalams. Ilgiau išlaiko intensyvią dažytų plaukų spalvą ir 

suteikia jai briliantinį žvilgesį. 

Specifinis poveikis: intensyvi priežiūra užbaigiant dažymą. Neutralizuoja 

šarmų ir peroksido likučius, veikia prieš oksidaciją ir taip stabilizuoja 

dažymą. Dažyti plaukai žymiai ilgiau išlaiko spalvos intensyvumą ir 

briliantinį žvilgesį. Suteikia galvos odai drėgmę. 

Naudojimas: naudoti iš karto po dažymo ant rankšluosčiu nusausintų 

plaukų: flakonėlį gerai suplakti. Purškiamajį galą laikant vertikaliai 

žemyn, paskirstyti nuo šaknų iki galiukų. Lengvai įmasažuoti ir palikti 5-

10 min. veikti. Kruopščiai išskalauti. Šiluma sustiprina poveikį. 

Dėmesio!  Degus. Flakone aukštas slėgis. Saugoti nuo tiesioginių saulės 

spindulių. Nenaudoti temperatūroje, aukštesnėje nei 50º C. Nepurkšti ant 

ugnies ar įkaitusių paviršių. Po naudojimo neardyti ir nemesti į ugnį. 

Saugoti nuo vaikų, kad nepatektų į akis ir kvėpavimo takus. Patekus į akis, 

gausiai nuplauti šaltu vandeniu. Naudojant produktą nerūkyti. 
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HYDRATE  PLAUKUS IR ODĄ DRĖKINANČIOS PRIEMONĖS 

 

Drėkinantis šampūnas 

Su ypatingu veikliųjų medžiagų kompleksu. Suteikia plaukams ilgai 

išliekantį drėgnumą bei aktyvią apsaugą nuo išsausėjimo. Intensyviai 

drėkinančių veiksmingųjų medžiagų kompleksą sudaro: glicerinas, D-

pantenolis, gliukozė. Šios medžiagos įsiskverbia giliai į plauką ir 

reguliuoja drėgmės balansą.  

Specifinis poveikis: švelniai valo, plaukai tampa lengvai šukuojami, 

neapsunkina plauko, ilgam drėkina ir aktyviai saugo nuo išsausėjimo.   

Naudojimas: tolygiai įmasažuoti į drėgnus plaukus. Rūpestingai 

išskalauti. Jei reikia, procedūrą pakartoti. 

 

Drėkinantis kondicionierius normaliems ir sausiems plaukams 

Skirta profesionalams. Su ypatingu veikliųjų medžiagų kompleksu. 

Suteikia plaukams ilgai išliekantį drėgnumą bei aktyvią apsaugą nuo 

išsausėjimo. Intensyviai drėkinančių veiksmingųjų medžiagų kompleksą 

sudaro: glicerinas, D-pantenolis, gliukozė. Šios medžiagos įsiskverbia 

giliai į plauką ir reguliuoja drėgmės balansą.  

Specifinis poveikis: kasdienė normalių/sausų plaukų priežiūra. Plaukai 

tampa  ypač elastingi. Ilgam drėkina ir aktyviai saugo nuo išsausėjimo. 

Naudojimas: tolygiai paskirstyti išplautus ir rankšluosčiu nusausintus 

plaukus. Kruopščiai išskalauti. 

 

 

Drėkinanti kaukė 

Skirta profesionalams. Su ypatingu veiksmingųjų medžiagų kompleksu. 

Suteikia plaukams ilgai išliekantį drėgnumą bei aktyvią apsaugą nuo 

išsausėjimo. 

Specifinis poveikis: maksimaliai drėkina plaukus, padidina drėgmės 

įsisavinimą iki 100%, plaukai tampa ypač lankstūs ir elastingi, ilgai saugo 

nuo išsausėjimo.  

Naudojimas: tolygiai paskirstyti drėgnuose plaukuose. Palaikyti 5 min. 

Šiluma sustiprina poveikį. Pamasažuoti ir rūpestingai išskalauti. Patarimai, 

kaip išlaikyti drėgmę plaukuose: vengti džiovinimo karštu fenu. Esant 

sausam orui naudoti priemones, kurių nereikia išskalauti. 

 

 

Drėkinantis plaukų kremas 

Skirta profesionalams. Su ypatingu veikliųjų medžiagų kompleksu. 

Suteikia plaukams ilgai išliekantį drėgnumą bei aktyvią apsaugą nuo 

išsausėjimo. Aktyviosios medžiagos įsiskverbia giliai į plauką ir 

reguliuoja drėgmės balansą. 

Specifinis poveikis: kasdienė normalių/sausų plaukų priežiūra. Plaukai 

tampa  ypač elastingi. Ilgam drėkina ir aktyviai saugo nuo išsausėjimo. 

Naudojimas: tolygiai papurkšti rankšluosčiu nusausintus plaukus. 

Neišskalauti. 

 

 

 

81153917 hydrate infusion 5ml 

Drėkinantis ekstraktas 5 ml 

Sumaišyta su bet kuria System Professional kauke, ši priemonė suteikia 

papildomą drėkinimą ir apsaugo plaukus nuo išsausėjimo. Ši išskirtinė 

plaukų priežiūros technologija padės pasiekti individualų plaukų 

tobulumą. INFUSION linija iš pagrindų pakeitė profesionalių plaukų 

priežiūros priemonių naudojimą. 

Išlaiko plaukų spalvos gyvybingumą.  

Naudojimas: Įdėkite vieną Hydrate Infusion (5 ml) dozę  į 25 ml SP 

kaukės. Viską gerai išmaišykite. Ištepkite nusausintus rankšluosčiu 

plaukus. Palaikykite 5-10 min.  Gerai išskalaukite plaukus. 

Svarbi informacija: Profesionali plaukų priežiūros priemonė. Įsigyti 

galima tik specializuotose grožio salonuose. 

Dėmesio! Dėžutę laikykite uždarytą. 
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REPAIR  PLAUKUS ATSTATANČIOS PRIEMONĖS 

 

Atstatantis šampūnas pažeistiems plaukams 

Skirta profesionalams. Ypatinga medžiagų formulė su keratinu greitai ir 

ilgam laikui atgaivina, maitina bei saugo pažeistus plaukus nuo aplinkos 

poveikio. Specifinis poveikis: švelniai valo, atgaivina, maitina bei saugo 

plauką iš išorės ir  vidaus. Plaukai tampa atsparūs ir lengvai šukuojami. 

Siekiant optimalių rezultatų rekomenduojama po šampūno naudoti Repair 

Mask.  

Naudojimas: tolygiai įmasažuoti į drėgnus plaukus. Rūpestingai 

išskalauti. Jei reikia, procedūrą pakartoti. Pakartotinai naudojant, 

sustiprinamas atstatantis ir apsauginis poveikis. 

 

 

Plaukus atstatantis kondicionierius 

Skirta profesionalams. Tik per 30 sekundžių efektyviai atstato ir sustiprina 

plaukus. Ypatinga medžiagų formulė greitai ir ilgam laikui atgaivina, 

maitina bei saugo pažeistus plaukus nuo aplinkos poveikio.  

Naudojimas: tolygiai įmasažuoti į išplautus ir rankšluosčiu nusausintus 

plaukus. Palaikykite 30 sekundžių. Rūpestingai išskalaukite. 

 

 

Plaukus atstatanti kaukė 

Tik per 30 sekundžių efektyviai atstato ir sustiprina plaukus. Ypatinga 

medžiagų formulė greitai ir ilgam laikui atgaivina, maitina bei saugo 

pažeistus plaukus nuo aplinkos poveikio.  

Naudojimas: įtrinkite, iššukuokite plaukus ir palikite 5 minutėms prieš 

kruopščiai išskalaudami. 

 

 

Plaukus atstatanti emulsija 

Skirta profesionalams. Ypatinga medžiagų formulė su keratinu greitai ir 

ilgam laikui atgaivina, maitina bei saugo pažeistus plaukus nuo aplinkos 

poveikio. Švelniai valo, atgaivina, maitina bei saugo plauką iš išorės ir  

vidaus. Plaukai tampa atsparūs ir lengvai šukuojami. Purumą suteikiantys 

struktūriniai elementai  nusėda ant plaukų ir stabilizuoja jų struktūrą. 

Elastingi polimerai ilgai išlaiko purumo efektą  

Dėmesio!  Degus. Flakone aukštas slėgis. Saugoti nuo tiesioginių saulės 

spindulių. Nenaudoti temperatūroje, aukštesnėje nei 50º C. Nepurkšti ant 

ugnies ar įkaitusių paviršių. Po naudojimo neardyti ir nemesti į ugnį. 

Saugoti nuo vaikų, kad nepatektų į akis ir kvėpavimo takus. Patekus į akis, 

gausiai nuplauti šaltu vandeniu. Naudojant produktą nerūkyti. 

Naudojimas: Repair Emulsion flakonėlį gerai suplakti. Purškiamąjį galą 

laikant vertikaliai žemyn, paskirstyti rankšluosčiu nusausintuose 

plaukuose nuo šaknų iki galiukų. Lengvai įmasažuoti ir palikti 5 min. 

veikti. Šiluma sustiprina poveikį. Pamasažuoti  ir rūpestingai išskalauti. 

 

Plaukų galiukų priežiūros priemonė 

Skirta profesionalams. Atstatančios medžiagos bei apsaugantys lipidai 

sutraukia išsišakojusius plaukų galiukus ir apgaubia juos apsauginiu 

sluoksniu.  

Specifinis poveikis: sutraukia išsišakojusius plaukų galiukus ir sustabdo 

šakojimąsi. Reguliariai vartojant saugo plaukų galiukus nuo išsišakojimo. 

Naudojimas: 3-4 lašus paskirstyti per plaukų ilgį ir galiukus. 

Neišskalauti. Galima naudoti kasdien ant sausų arba drėgnų plaukų. 

Turinio pakanka 60 kartų.. 
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SHINE DEFINE  PLAUKŲ BLIZGESIO PRIEMONĖS 

 

Blizgesį plaukams suteikiantis šampūnas 

Speciali blizgesio formulė su TRI – kompleksu suteikia Jūsų plaukams 

ypatingą švytėjimą. Jūsų SP stilistas pataria: naudokite ant drėgnų plaukų. 

Įmasažuokite ir nuskalaukite. Jei reikia, pakartokite. Išskirtinis ženklas 

patvirtintas pasaulinių SP stilistų.  Dermatologiškai patikrintas. 

 

 

Blizgesį plaukams suteikiantis nenuplaunamas kondicionierius 

Suteikia blizgesį, sustiprina šviesos atspindėjimą. Specialus fluidas su TRI 

– kompleksu padeda pasiekti ypatingą plaukų blizgesį ir lygumą. 

Jūsų SP stilistas rekomenduoja: Naudokite ant šampūnu išplautų plaukų. 

Nenuskalaukite. Išskirtinis ženklas patvirtintas pasaulinių SP stilistų.  

Dermatologiškai patikrintas. 

 

Blizgesį plaukams suteikianti kaukė 

Suteikia plaukams ypatingą žvilgesį. Jau po pirmojo naudojimo plaukai 

tampa glotnesni, žvilga ir atspindi krintančią šviesą. 

Naudojimas: įtrinkite, iššukuokite plaukus ir palikite 5 minutėms prieš 

kruopščiai išskalaudami. 

 

 

 

Blizgesį plaukams suteikiantis priemonė 

Suteikia blizgesį, sustiprina šviesos atspindėjimą. Specialus priemonė su 

TRI – kompleksu padeda pasiekti ypatingą plaukų blizgesį ir lygumą. 

Jūsų SP stilistas rekomenduoja: Naudokite ant šampūnu išplautų plaukų. 

Patartina naudoti kartu su SP blizgesį suteikiančia kauke. Nuskalaukite.  

Išskirtinis ženklas patvirtintas pasaulinių SP stilistų.  Dermatologiškai 

patikrintas. 
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SMOOTHEN PLAUKŲ GLOTNINIMO PRIEMONĖS 

 

Plaukus puoselėjantis, glotninamasis šampūnas 

Smoothen šampūnas plaukus praturtina avokado aliejumi, „zeinu“ 

(proteinas išgaunamas iš kukurūzų grudų)  ir kašmyro ekstraktais. Šie 

ingredientai subtiliai pasirūpina ne tik plaukų struktūra, bet ir jų paviršiui 

suteikia aksominį glotnumą. Plaukai tampa stiprūs, lengvai šukuojami ir 

įgauna aksominį švelnumą. 

Naudojimas: tolygiai įmasažuoti į drėgnus plaukus. Rūpestingai 

išskalauti.  Įsigyti galima tik specializuotose grožio salonuose. 

Dermatologiškai patikrintas. 

 

 

Plaukus puoselėjantis, glotninamasis kondicionierius 

Kondicionierius plaukus praturtina avokado aliejumi, „zeinu“ (proteinas 

išgaunamas iš kukurūzų grudų) ir kašmyro ekstraktais. Smoothen 

kondicionierius sutramdo ir sutvarko nepaklusnius plaukus. Atpalaiduoja 

ir suteikia plaukams išskirtinio švelnumo.  

Naudojimas: tolygiai paskirstyti drėgnuose plaukuose. Kruopščiai 

išskalaukite. Dermatologiškai patikrintas. 

 

 

Plaukus puoselėjanti, glotninamoji kaukė 

Kaukė plaukus praturtina avokado aliejumi, „zeinu“ (proteinas 

išgaunamas iš kukurūzų grudų) ir kašmyro ekstraktais. Smoothen kaukės 

sudėtyje esančios aktyviosios medžiagos stabilizuoja plaukų struktūrą. 

Intensyviai drėkina plaukus ir glotnina jų paviršių. Nepaklusnūs plaukai 

tampa lengvai šukuojami ir ypač elastingi. 

Naudojimas: tolygiai paskirstykite drėgnuose plaukuose. Palaikykite 5 

min. Šildant kaukės poveikis intensyvėja. Rūpestingai išskalaukite. Įsigyti 

galima tik specializuotose grožio salonuose. Dermatologiškai patikrintas. 

 

 

Plaukus puoselėjantis, glotninamasis koncentratas 

Sumaišyta su bet kuria System Professional kauke, ši priemonė suteikia 

papildomą drėkinimą ir glotnina jų paviršių. Ši išskirtinė plaukų priežiūros 

technologija padės pasiekti individualų plaukų tobulumą. INFUSION 

linija iš pagrindų pakeitė profesionalių plaukų priežiūros priemonių 

naudojimą. 

Naudojimas: Įdėkite vieną Smoothen Infusion (5 ml) dozę  į 25 ml SP 

kaukės. Viską gerai išmaišykite. Ištepkite nusausintus rankšluosčiu 

plaukus. Palaikykite 5-10 min.  Gerai išskalaukite plaukus. 

Svarbi informacija: Profesionali plaukų priežiūros priemonė. Įsigyti 

galima tik specializuotose grožio salonuose. 

Dėmesio! Dėžutę laikykite uždarytą. 
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SP STYLING 

 

Purškiamas blizgesys 

Skirtas profesionalams. Papildytas ypatinga formule, naujasis SP purškiamas 

blizgesys paverčia šviesą švytinčiu blizgesiu. Specialusis judriųjų polimerų 

derinys apsaugo plaukus nuo UV spindulių.  

Naudojimas: Naudokite ant išdžiovintų plaukų. Pakanka nedidelio kiekio, 

kad plaukai spindėtų. Dermatologų patikrintas.  

Žvilgesio koncentratas 

Skirta profesionalams. Dėl sudėtyje esančių nanoreflektorių ir lanksčių 

polimerų, koncentratas suteikia plaukams ypatingą blizgesį ir spindintį 

žvilgesį. Minimaliai apsunkina plaukus. Saugo plaukus nuo žalingo aplinkos 

poveikio, karščio, su UV filtru.  Sudėtyje yra vitamino E. Naudojimas: 

Saikingai išspauskite kelis produkto lašelius ant delno ir pirštų galiukais 

paskirstykite plaukuose.  

 

 

Glotninamasis blizgesio suteikiantis kremas 

Skirta profesionalams. Priemonė skirta šukuosenos užbaigimui, suteikia 

plaukams  ypatingą perlų žvilgesį. Plaukams suteikia purumo, minkštumo ir 

glotnumo. Neleidžia plaukui pasišiaušti.  

Naudojimas: paskirstykite tolygiai priemonę ant sausų plaukų. 

 

Lankstus modeliavimo kremas / stiprios fiksacijos 

Skirta profesionalams. Priemonė tinka daugkartiniam plaukų formavimui. 

Plaukus galima peršukuoti keletą kartų  

Blizgesį suteikiantis modeliavimo kremas apsaugantis nuo karščio 

Skirta profesionalams. Išryškina plaukų sruogas, šukuosena žaismingai 

blizga, neapsunkina plaukų. Suteikia plaukams spindintį žvilgesį. Saugo 

plaukus nuo žalingo aplinkos poveikio, karščio, su UV filtru. Sudėtyje yra 

vitamino E.   

 

Naudojimas: išspauskite mažą kruopelę kremo ant pirštų galiukų ir tolygiai 

paskirstykite priemonę ant sausų plaukų. 

 

Putos plaukams 

Skirta profesionalams. Putos tolygiai pasiskirsto ant plaukų, sustiprina jų 

struktūra. Nesulipdo plaukų, gerai susigeria. Stipriai fiksuoja, drėkina 

plaukus, suteikia jiems daugiau purumo, juos lengva iššukuoti.  Saugo 

plaukus nuo žalingo aplinkos poveikio, karščio, su UV filtru. Sudėtyje yra 

vitamino E.  

Apimtį didinančios putos/ vidutinės fiksacijos 

Skirta profesionalams. Putos tolygiai pasiskirsto ant plaukų, sustiprina jų 

struktūrą bei suteikia daugiau apimties. Nesulipdo plaukų, gerai susigeria. 

Suteikia plaukams ilgalaikį purumą, lankstumą, jie natūraliai žvilga.  

Speciali apsauginė formulė su vitaminu E saugo plaukus nuo žalingo 

aplinkos poveikio, karščio, su UV filtru.  

 

Naudojimas: Prieš naudojimą stipriai suplakti. Paskirstyti mandarino dydžio 

kiekį ant drėgnų arba rankšluosčiu nusausintų plaukų, po to formuokite 

norimą šukuoseną. Plaukai lengvai iššukuojami. 

 

Plaukų stilizavimo  losjonas 

Skirta profesionalams. Optimali priemonė plaukų modeliavimui ir 

džiovinimui plaukų fenu. Suteikia ilgalaikį purumą, žvilgesį, paruošia 

plaukus modeliavimui. Neapsunkina plaukų. Speciali apsauginė formulė su 

vitaminu E saugo plaukus nuo žalingo aplinkos poveikio, karščio, su UV 

filtru.  

Naudojamas: Purkškite 10-15 cm atstumu ant rankšluoščiu nusausintų 

plaukų. Po to formuokite šukuoseną. Puikiai tinka visų tipų plaukų 

modeliavimui. 
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1.3. NAUJŲ KIRPIMŲ KOLEKCIJŲ KATALOGŲ KOPIJOS 

Grožio salonai pristato naujausias  ruduo-žiema, pavasaris-vasara kolekcijas. Salonai tokius 

pristatymus rengia du kartus į metus. Vedantieji salonų meistrai kiekvienais metais dalyvauja 

specialiuosiuose mokymuose  Londone, Tony&Guy akademijoje. Išmokę naujovių, grįžę į Vilnių, 

jie rengia  mokomuosius seminarus Lietuvos kirpėjams (10, 11, 12  pav). Kurių metu pristatomos 

naujausios mados tendencijos, technikos, įrankiai ir kosmetika plaukams (13 pav.).  

 

 

 

 

10 pav. „DIVA“ Naujų kirpimų kolekcijų pristatymai 
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11 pav. „SELEKCTYVE PROFESIONAL“ 2017 m. pavasaris –vasara kolekcija „SKARLET“ 

 

 

12 pav. „INDOLA 2017“ „SMART STREET COLLECTION“ 
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13 pav. Mados tendencijos 2017 

  

„Dark sensuality“ 

 

„Activ80s“ 

 

 

„Modern Muse“ 

 

 

“Raw Bohemia“ 

 

 

„New Gender“ 

 

“Raw Bohemia“ 
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2 MOKYMO ELEMENTAS.  GROŽIO PASLAUGŲ PLĖTRA. 

2.1. KOMPANIJOS INFORMACINĖ IR REKLAMINĖ MEDŽIAGA APIE GROŽIO 

PASLAUGŲ PLĖTRĄ 

Grožio salonai rengia informacinę ir reklaminę medžiagą apie savo saloną, jame dirbančius 

meistrus, jų pasiekimus tobulinant profesines kompetencijas.  Reguliariai platinami reklaminiai 

lapeliai, organizuojamos reklaminės akcijos, taikomos nuolaidų sistemos. 

2.2. GROŽIO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PLĖTRA, REITINGAI, TINKLAI LIETUVOJE. 

Regionų reitingas 

Patraukliausi sveikatingumo ir grožio paslaugų plėtrai iš 11 tiriamų regionų yra Vilniaus ir 

Rygos regionai. Šie regionai yra labiausiai išsivystę, gyventojai juose gauna didžiausias pajamas, 

todėl ne pirmos būtinybes prekių ir paslaugų vartojimas yra žymiai didesnis nei kituose regionuose. 

Taip pat šie regionai žymiai išsiskiria rinkos dydžiu (gyventojų skaičiumi bei bendromis vietinių 

gyventojų išlaidomis grožio ir sveikatingumo paslaugoms įsigyti). Kauno ir Klaipėdos regionai 

atsiduria antroje vietoje dėl žemesnio regiono išsivystymo (vertinamo pagal BVP vienam 

gyventojui), mažesnio gyventojų skaičiaus. Nepaisant to, vidutinis Kauno regiono gyventojas 

sveikatingumo ir grožio paslaugoms įsigyti per metus skiria tiek pat, kiek ir Vilniaus gyventojas, 

todėl šiame regione analizuojamo sektoriaus dydis pagal gyventojų išlaidas yra trečiasis tarp 

analizuojamų regionų. Klaipėdoje sveikatingumo ir grožio paslaugų rinkos dydis pagal vietinių 

gyventojų išlaidas yra net 3 kartus mažesnis nei Vilniaus regione. Tačiau regionas yra antras 

Lietuvoje po Alytaus regiono pagal sveikatingumo įstaigų skaičių ir turi didelį potencialą vystyti 

sveikatingumo paslaugų sektorių dėl palankios vietos (prie jūros) ir dėl didelio vietinių ir užsienio 

turistų skaičiaus. Visi kiti regionai (Šiaulių, Telšių, Panevėžio, Latgalos, Utenos) turi sąlyginai 

mažas sveikatingumo ir grožio paslaugų vietines rinkas dėl mažo gyventojų skaičiaus ir žemo 

vietinių gyventojų pajamų lygio, todėl siekiant šiuose regionuose plėtoti sveikatingumo ir grožio 

paslaugų verslą nereikėtų pasikliauti vien tik vietine rinka – būtina vertinti ir atvykstamojo turizmo 

srautų dydį, pastovumą, turistų galimybes įsigyti paslaugas. 

Grožio paslaugų Lietuvoje sektoriaus apžvalga 

Paskutiniais metais Lietuvoje ir Latvijoje sparčiai augo masažo, SPA paslaugų vartojimas. 

Lietuvoje veikia  3 vandens parkai, tai prieš kriziniu laikotarpiu paskatino šių sveikatingumo ir 

pramogų paslaugų paklausą. Augo sanatorinių gydyklų lankymas. Pagrindiniai ir didžiausi 

sanatorijų ir SPA centrų miestai Lietuvoje ir Latvijoje yra Druskininkai (Alytaus regionas) ir 

Jūrmala (Rygos regionas) – šie du miestai yra aktyviai lankomi tiek vietinių gyventojų, tiek turistų 
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iš užsienio. Papildomai Lietuvoje sveikatingumo procedūrų atlikti taip pat vykstama į Palangą 

(Klaipėdos regionas) ir Birštoną (Kauno regionas). 

Aktyvėjo sveikos gyvensenos bei sportinė gyventojų veikla, sporto klubuose net krizės 

laikotarpiu gausėjo lankytojų skaičius. Vis dar populiarėja naujai prigijusi sporto šaka – joga: 

pastaruoju laiku daugėjo pavienių jogos užsiėmimo centrų. Dažniausiai sutinkami yra nedideli 

grožio salonai, teikiantys kompleksines paslaugas. Per pastaruosius 5 metus sparčiai augo 

soliariumų skaičius, tačiau ateinančius 2–3 m. jų paklausa dėl didėjančio žmonių sveikatos 

išprusimo gali mažėti. Lietuvoje sveikatingumo ir grožio paslaugų sektorius 2005–2009 m. 

laikotarpiu vystėsi ypač sparčiai – apyvartos apimtys išaugo 142 proc. nuo 17 mln. EUR iki 42 mln. 

EUR. Net kriziniais 2009 metais sektoriaus apyvarta augo 10 proc. palyginus su 2008 m. Iš 

nagrinėjamų Lietuvos regionų didžiausią įtaką viso segmento apyvartos augimui turėjo Vilniaus 

regionas. Kriziniu laikotarpiu Vilniuje ypač sėkmingai augo saunų, soliariumų, lieknėjimo ir 

masažo kabinetų verslas. Latvijos sveikatingumo ir grožio paslaugų sektorių prasidėjusi krizė 

palietė labiau – 2008–2009 m. laikotarpiu šio segmento apyvarta sumažėjo 29 proc., kai laikotarpiu 

iki krizės 2005–2008 m. segmentas išaugo 82 proc. Nepaisant to, įmonių skaičius šiame sektoriuje 

2008-2009 m. išaugo net 26 proc. Latvijos kirpyklų ir grožio salonų segmentas skiriasi nuo 

Lietuvos tuo, kad jame veikia labai daug smulkių ūkio subjektų. Latvijoje įmonių ir ūkine veikla 

užsiimančių fizinių asmenų vidutinė metinė apyvarta siekia 10 000 EUR, o Lietuvoje – 50 000 

EUR. Sveikatingumo ir grožio paslaugų sektorius sparčiausiai 2005–2009 m. laikotarpiu vystėsi ir 

kriziniu laikotarpiu augo Latgalos regione. Jame sparčiai plėtojosi kirpyklų ir grožio salonų verslas. 

Grožio salonų tinklai 

Sveikatingumo ir grožio paslaugų tinklų Lietuvoje  tyrimo  rezultatai. Toliau  

pateikiami sveikatingumo ir grožio paslaugas teikiančių tinklų tyrimo rezultatai. 

Sektoriaus 

rodikliai 
Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Telšių Utenos 

Vietinės 

kilmės 

tinklų 

skaičius 

8 5 4 4 2 0 1 

Iš užsienio 

atėjusių 

tinklų 

skaičius 

3 1 1 1 0 0 0 

 

Tyrime buvo nagrinėjami sveikatingumo ir grožio paslaugų tinklai, turintys 2 ir daugiau 

padalinių Lietuvoje ir užsienyje. Tyrimas atliktas 2010 rugsėjo–spalio mėn. 
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3 MOKYMO ELEMENTAS. MOKYTOJO PROJEKTAS „ ĮGYTŲ ŽINIŲ PRITAIKYMAS 

KIRPĖJŲ PROFESINIO RENGIMO PROCESE“ 

3.1. REIKALAVIMAI MOKYTOJO PROJEKTUI 

Mokytojai parengia projektą, kuriame būtų pateikti siūlymai kaip grožio paslaugų 

technologinės naujovės ir grožio paslaugų plėtros tendencijos bus atspindėtos profesinio rengimo 

programų turinyje. 

 Reikalavimai:  

 titulinis lapas,  

 turinys, 

 refleksija, 

 išvados. 

Projektas 

„Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas sektoriuje „Saugos 

paslaugos, Socialinės paslaugos, Sveikatos priežiūra“ 
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Mokytojo projekto formos aprašas 

 

------------------------------------------------  
Mokytojo vardas, pavardė 

 

 

---------------------------------------------------  
Atstovaujama profesinio mokymo įstaiga 

 

PROJEKTAS 

 

Grožio paslaugų technologinių naujovių ir grožio paslaugų plėtros tendencijų 

pritaikymas profesinio rengimo procese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------- 

(data) 

Vilnius 
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Turinys 

1. Grožio paslaugų technologinės naujovės bei grožio paslaugų plėtros tendencijos.  

2. Profesinio rengimo ir šiuolaikinės grožio paslaugų sąsajos.  

3. Grožio paslaugų technologinių naujovių bei paslaugų plėtros  

tendencijų pritaikymo veiklų aprašymas, pagrindimas ir numatomi rezultatai.  

4. Rizikos.  

5. Išvada/ pasiūlymas. 

1. Grožio paslaugų technologinės naujovės bei grožio paslaugų plėtros tendencijos.  

Išvardinkite ir aprašykite, Jūsų manymu,  svarbiausias grožio paslaugų 

tendencijas, plėtros kryptis.   

 

 

2. Profesinio rengimo ir šiuolaikinės grožio paslaugų sąsajos.  

Atlikite profesinio rengimo programų turinio ir grožio paslaugų naudojamų technologijų 

tarpusavio sąsajų analizę. Identifikuokite profesinio rengimo programų turinio tobulinimo sritis, 

galimybes. 

 

 

3. Grožio paslaugų technologinių naujovių bei paslaugų plėtros tendencijų pritaikymo veiklų 

aprašymas, pagrindimas ir numatomi rezultatai.  

Detalizuokite pagrindines veiklas, pagrįskite šių veiklų būtinumą. Nurodykite veiklų etapus, 

kiekvieno etapo metu numatomus atlikti darbus. Nurodykite išankstines sąlygas, reikalingas, kad 

pritaikymo procesas galėtų būti pradėtas (pvz., patvirtinti planai, parengti techniniai projektai ir 

kt.) 

Veikla Veiklos aprašymas Veiklos trukmė Laukiamas rezultatas 

1.    

2.    

3. ....    

4. Rizikos.  

Įvertinkite rizikas (pvz., socialines, institucines ir pan.) ir rizikų mažinimo priemonės. 

 

5. Išvada/ pasiūlymas. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

(Parašas)                       (Vardas ir pavardė)        
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3.2. VERTINIMAS 

Vertinimo kriterijai: „Įskaityta / neįskaityta“. 

Įskaityta, jei mokytojas parengia projektą, kuriame būtų pateikti siūlymai kaip grožio 

paslaugų technologinės naujovės ir grožio paslaugų plėtros tendencijos bus atspindėtos profesinio 

rengimo programų turinyje. 
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S.2.1. MODULIS ,,PLAUKŲ BAZINIAI KIRPIMAI“  

1 MOKYMO ELEMENTAS.  ,,LINIJA” TECHNOLOGIJA PROJEKTUOJANT 

GEOMETRINIUS BAZINIUS KIRPIMUS“ 

1.1 . BAZINIO KIRPIMO „LINIJA“ TECHNOLOGINĖS SCHEMOS IR APRAŠYMAI. 

 

 
 

                                                                       1pav. Kirpimas „Linija“ 

 

 

Kirpimo „Linija“ technologija (2 pav.): 

1-2. Plaukai skiriami centriniu skyrimu. Kirpčiukai atskiriami trikampio forma. 

Diagonaliais skyrimais atskiriami apatinės pakaušio dalies plaukai. 

3-4. Kliento galva palenkiama į priekį ir šukomis numatome kirpimo liniją. 

           Pirmą sruogą      kerpame be atitempimo, atsižvelgdami į lūpų kampą. 

1. Kitas sruogas kerpame taip pat. 

2. Mašinėle koreguojame aprėminimą ir nuimame pūkinius plaukus. 

3. Kerpant smilkinio dalį, kliento galva šiek tiek palenkiama. Diagonaliu skyrimu 

atskiriama sruoga ir kerpama atsižvelgiant į jau nukirptus pakaušio dalies plaukus. Sruoga 

prilaikoma šukomis. 

4. Smilkinio dalies plaukai kerpami pagal pirmą kontrolinę sruogą , juo prilaikant 

šukomis. 

5. Kitos galvos dalies plaukai kerpami analogiškai. 
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1. 

  
2. 

  
3. 

  
4. 

 
 5. 

 
 6. 

  
7. 

  
8. 

  
9. 

  
10. 

    

2 pav. Kirpimo „Linija“ technologija  



  

 

 

39 

2 MOKYMO ELEMENTAS. „IŠKARPYMAS“ TECHNOLOGIJA PROJEKTUOJANT 

GEOMETRINIUS BAZINIUS KIRPIMUS“ 

2.1. BAZINIO KIRPIMO „IŠKARPYMAS“ TECHNOLOGINĖS SCHEMOS IR 

APRAŠYMAI. 

 

 
 

3 pav. Kirpimas „Iškarpymas“ 

 

Kirpimo  „Iškarpymas“ technologija.  

1. Viršugalvio dalyje (frontalinėje) atskiriame sruogą. Atšukuojame ją statmenai ir 

nukerpame norimo ilgio. Ši sruoga bus tolimesnis orientyras tęsiant kirpimą.  

2. Smilkinių plaukus skirstome vertikaliais skyrimais, atitempiame taip pat statmenai galvai. 

Visų sruogų ilgiai kerpami orientuojantis į kontrolinės sruogos viršugalvyje ilgį. 

3. Pakaušio dalies plaukai skirstomi vertikaliais skyrimais ir kerpami taip pat atitempiant 

sruogas statmenai galvai. Kiekviena sruoga mobili. 

4. Šis kirpimas tinka pailgai veido formai. 
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Kirpimo „Iškarpymas“ schema (4 pav.). 

 

 

4 pav. Kirpimo „Iškarpymas“  schema 
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3 MOKYMO ELEMENTAS. „GRADACIJA“ TECHNOLOGIJA PROJEKTUOJANT 

GEOMETRINIUS BAZINIUS KIRPIMUS“ 

3.1. BAZINIO KIRPIMO „GRADACIJA“ TECHNOLOGINĖS SCHEMOS IR 

APRAŠYMAI 

 

 

5  pav. Kirpimas „Gradacija“ 

Kirpimo „Gradacija“ technologija. 

1. Smilkinių dalyje, lygiagrečiais skyrimais plaukų augimo kraštui atsiskiriame plaukų 

sruogą, kurią nukerpame norimo ilgio vidiniu būdu. Taip kerpame visą smilkinio dalį orientuojantis 

į kontrolinės sruogos ilgį. Kirpimas po smilkinių dalies tęsiamas link pakaušio vidurio.  

3. Analogiškai kerpame kito smilkinio ir pakaušio dalies plaukus. 

4. Viršugalvio plaukai atitempiami atgal ir kerpami tiesia linija. Tokiu būdu gaunamas 

pakankamai ryškus ilgio skirtumas. 

5. Per vidurį frontalinės galvos dalies paimame sruogą, atitempiame ją į viršų ir nukerpame 

orientuojantis į anksčiau nukirptą liniją 

6. Pakaušio ir smilkinių dalyse plaukai pakankamai trumpi ir todėl reikia sujungti smilkinių 

ir viršugalvio plaukų ilgius gradacine technika. 

7. Kirpimo kokybės tikrinimas vyksta vertikaliais ir horizontaliais skyrimais per visą galvą. 

  Atlikus kirpimą plaukai lengvai išdžiovinami ir pakartotinai atliekama personifikasija. 
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Kirpimo „Gradacija“  schema (6 pav.). 

 

 

 

6  pav. kirpimo. „Gradacija“  schema 
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4 MOKYMO ELEMENTAS „TRIJŲ TECHNOLOGIJŲ (,,LINIJA”, „IŠKARPYMAS“, 

„GRADACIJA“) TARPUSAVIO DERINIMO VARIANTAI ATLIEKANT BAZINIUS 

KIRPIMUS“ 

4.1 TRIJŲ TECHNOLOGIJŲ (,,LINIJA”, „IŠKARPYMAS“, „GRADACIJA“) 

TARPUSAVIO DERINIMO VARIANTAI ATLIEKANT BAZINIUS KIRPIMUS  

 

Kaip nepasiklysti kirpimų įvairovėje ir pasirinkti vieną iš kelių kirpimų mokymo  metodikų?  

Pristatome trijų technologijų (,,Linija”, „Iškarpymas“, „Gradacija“) ir jų tarpusavio derinimo 

galimų variantų schemas (7 pav.). 

 

 

 

 

 

LINIJA (a) ab aca bc  

 

GRADACIJA (b) ba bc bac 

 

IŠKARPYMAS (c) ca cb cba 

 

7 pav. Trijų technologijų deriniai įvairiuose kirpimuose 
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4.2 TRIJŲ TECHNOLOGIJŲ (,,LINIJA”, „IŠKARPYMAS“, „GRADACIJA“) 

TARPUSAVIO DERINIMO KIRPIMAS 

 

8 pav. Trijų technologijų tarpusavio derinimo kirpimas 

 

Kirpimo technologija. 

1. Visi pakaušio dalies plaukai kerpami taikant “Linijų” technologiją. Ilgis derinamas. 

2. Smilkinių dalies plaukai kerpami taikant “Gradacijos” technologiją. Atitempimas link 

veido. 

3. Pakaušio dalies plaukai skirstomi vertikaliais skyrimais ir taikant „Pointing“ techniką 

iškarpomi.  

4. Baigiamasis kirpimo modeliavimo etapas atliekamas skustuvu. Iš vidinės  sruogų pusės 

slystančiai atliekamas iškarpymas. 
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Trijų technologijų tarpusavio derinimo kirpimo schema (9 pav.) 

 

 

9 pav. Trijų  technologijų  tarpusavio derinimo kirpimo schema 
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5 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

 5.1.  UŽDUOČIŲ VARIANTŲ APRAŠYMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI. 

Užduoties tikslas – savarankiškai atlikti plaukų vieną bazinį kirpimą (plaukų kirpimą 

parenka už  mokymo vykdymą atsakingas asmuo).  

Užduočių aprašymai: 

Savarankiškai  atlikti bazinį plaukų kirpimą taikant  „Linijinę“, „Iškarpymo“, „Gradacijos“ 

arba kombinuotą technologijas. 

 paruošti plaukus kirpimui, 

 duotame šablone nubraižyti būsimo kirpimo schemą, 

  užpildyti pateiktą kirpimo schemą komentarais. 

Vienos užduoties atlikimo laikas 6 val. 

Vertinimo kriterijai: Savarankiškas ir kokybiškas atliktas vienas plaukų kirpimas, teisingai 

nubraižytos kirpimo schemos.  
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Kirpimas: 

 

 

 

 

Komentarai:..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................Data:                 .......................................................... Mokytojo Vardas, Pavardė 



  

 

 

48 

S. 2.2. MODULIS „KOMERCINIAI PLAUKŲ KIRPIMAI“ 

1 MOKYMO ELEMENTAS „KVADRATINIO BOBO“ TECHNOLOGIJA 

PROJEKTUOJANT KOMERCINIUS KIRPIMUS“ 

1.1 KIRPIMO „KVADRATINIS BOBAS“ TECHNOLOGINĖS SCHEMOS IR 

APRAŠYMAI. 

 

                                                           1 pav. Kirpimas „Kvadratinis bobas“ 

Kirpimo „Kvadratinis boksas“ technologija. 

1. Apatinėje pakaušio dalyje atskiriama pirmoji kontroline sruoga ir nukerpami statmenai . 

Kita sruoga atskiriama įstrižu skirimu ir kerpama orientuojantis į kontrolinę sruogą. Atitempimo 

kampas 90 laipsnių. Tokiu būdu kerpame skirstant įstrižais skyrimais visa pakaušio dalis (a, b). 

2. Smilkinių ilgis  nukerpamas pagal pakaušio kontroline linija. Toliau atliekame iškarpymą.  

Plaukai skirstomi  vertikaliai ir nukerpame bazinį ilgį. Taip kerpam iš abiejų pusių. 

3. Frontalinės dalies plaukai skirstomi vertikaliais skyrimais ir statmenai galvai sulyginami 

su kontroline linija iš smilkinių dalies. 
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Kirpimo “Kvadratinis bobas“ schema (2 pav.). 

 

 

 

 

2 pav. „Kvadratinis bobas“ kirpimo schema 
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1.2. KIRPIMŲ KATALOGO KOPIJA. 

 

3 pav. Kirpimas 

Kirpimo technologija (4 pav.). 

1. Kirpimą atliekame ant sausų plaukų. Horizontaliu skyrimu nuo ausies iki ausies atskiriama 

apatinio pakaušio dalis. Kerpame taškinio kirpimo technika, prilaikant plaukus šukomis. Taip 

sukuriama minkšta aprėminimo linija. 

2. Viršutinė pakaušio dalis kerpama laikant sruogas vertikaliai  taškine technika išgaunant 

gradacijos efektą.  

3. Smilkinio dalys kerpamos laikant sruogas vertikaliai taškiniu metodu išgaunant gradacijos efektą.  

4. Kirpčiukai kerpami įstrižai taškiniu metodu iš kairės į dešine  pusę. 

  

  

 
4 pav. Kirpimo technologija 
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5 pav. Kirpimas 

Kirpimo technologija (6 pav.). 

1. Kirpimą atliekame ant sausų plaukų. Kirpti pradedame viršugalvio dalyje taškiniu metodu. 

2. Smilkinių dalių plaukai kerpami šukuojant link centrinio skyrimo. 

3. Aukščiausiame galvos taške išskiriamos vertikalios trikampio formos sekcijos ir kerpamos 

„slydimo“ technika. Atsižvelgiant į jau nukirptų viršugalvio dalies plaukų ilgį. Kerpame ratu 

per viršutinę pakaušio dalį,  nekeičiant sekcijų krypties. 

4. Pakaušio dalies plaukus skiriame vertikaliu skyrimu į dvi dalis. Plaukai nušukuojami link 

veido ir aprėminami skustuvu. Ilgis pasirenkamas. 

 

  

  
 

 6 pav. Kirpimo technologoja 
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7 pav. Kirpimas 

 

Kirpimo technologija (8 pav.). 

1-4. Plaukų padalinimas dalimis. Kirpti pradedame pakaušio dalyje. Vertikaliu skyrimu 

atsiskiriame plaukų sruogą užausio dalyje, atitraukiame 45 laipsnių kampu. Kerpame iš 

vidinės pirštų pusės judant link pakaušio centro. Smilkinių šonines dalis kerpame judant link 

veido. 

5. Smilkinio dalyse plaukų tekstūrą „minkštiname“, sruogas atitraukdami link veido  45 

laipsnių kampu ir kerpame skustuvu. 

6. Apatinėje pakaušio dalyje aprėminimą atliekame taškinių metodu.  

7.  Viršugalvio dalies plaukus atitraukiame statmenai galvai ir kerpame žirklėmis 

horizontalia linija. Taip kerpame visą viršugalvio dalį. Ilgį išlaikome pagal pirmą sruogą. 

8. Kirpimą baigiame atlikdami personifikaciją.   
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8 pav. Kirpimo technologija 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. „STRUKTŪRINĖS SUKRYŽIAVIMO“ TECHNOLOGIJA  

PROJEKTUOJANT KOMERCINIUS KIRPIMUS. 

2.1. KIRPIMO „STRUKTŪRINIS SUKRYŽIAVIMAS“ TECHNOLOGINĖS SCHEMOS IR 

APRAŠYMAI.  

 

 9 pav. Kirpimas „Struktūrinis sukryžiavimas“  

 

Kirpimo technologija. 

1. Kirpimą pradedame smilkinių dalyje. Nukerpame pirmąją kontrolinę sruogą. Likusios 

smilkinių sruogos kerpamos nušukuojant link pirmosios. Analogiškai kerpasi  kita smilkinių dalis.   

2. Pakaušio - viršugalvio dalyje atskiriame trikampį. Šį trikampį kerpame gradacijos 

technikai ilgėjančiai. Likusi pakaušio dalis skirstoma įstrižais  skyrimais nuo vidurio į kairę pusę,  

statmenai galvai  kerpame pagal numatytą ilgį. Analogiškai kerpame dešinę pusę.  

3. Viršugalvio plaukai kerpami sruogas pakeliant vertikaliai,  nuo centro link veido 

ilgėjančiai, pagal numatytą kirpimo liniją. Kirpimo technologijoje taikoma struktūrinio 

sukryžiavimo technika. 
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Kirpimo „Struktūrinis sukryžiavimas“  schema (10 pav.). 

 

 

10 pav. Kirpimo „Struktūrinis sukryžiavimas“  schema 
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2.2.KIRPIMŲ KATALOGO KOPIJA. 

 

Smilkinių dalyse tęsiamas kirpimas     

„Superficial slicing progressif“ technika, jungiant 

juos su pakaušio dalies plaukais „Superficial 

slicing progressif“ technika, tai  „Žirklių galiukų 

slydimas horizontalioje plokštumoje“. 

 

 
5 pav. 

 

6 pav. 

Kiekvieną viršugalvio dalies sruogą 

apsukti apie rodomąjį pirštą atitempus ją 90 

laipsnių kampu. Žirklių galiukais  įkirpti vidinius 

plaukus užsuktoje sruogoje. Šis metodas 

vadinamas „Point Cutting Progressif“ ir verčiamas 

„Nematoma gradacinė linija“ sruogos viduje. 
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7 pav. 

Sausų plaukų kirpimas kirpčiukų dalyje. 

Išskirti plaukus trikampiu. Stovint už nugaros  

klientui suimti plaukus taip kaip parodyta 

pavyzdyje ir nukirpti atitempus visą sruogą 

žemyn. Ši technika vadinasi „Blunt reverse“ 

Išversti šį pavadinimą yra sudėtinga tiksliai, todėl 

pateikiamas ir variantas rusų kalboje. 

 
8 pav. 

  

Sruogos kirpimui atskiriamos ne tiesia 

linija, o zigzagu. Taikoma „ Blunt cutting 

progressif“ kirpimo technika. 

„ Blunt cutting progressif“- kerpama kas 

antra sruoga tiesia linija. Taikant šią techniką 

gaunami  plaukų ilgių skirtimas.  
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9 pav. 

 

Kirpimo technika „ Channel cutting 

progressif“ taikoma viršugalvio plaukams kirpti 

paskirstant jų apimtis. Šio metodo atlikimas: 

lengvai praskleistas žirkles švelniai supant kirpti 

sruogas. Žirklės slysti plaukais neturi. 

 

 
10 pav. 

Pakaušio viršutinėje dalyje taikoma „ Flat 

cutting“kirpimo technika. „ Flat cutting“- kas 

antra sruoga kerpama plokščiai, kad išlyginti ir 

sumažinti apimtį. 
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Norint  palengvinti kirpimą taikoma „ 

Dry cutting“ kirpimo technika.„ Dry cutting“ 

t.y. feno srovės nukreipimas į kerpamą sruogą. 

Sruoga kerpama „laisvos rankos“ technika 

suteikiant norimą kritimo kryptį. 

 

 

11 pav. 

 
12 pav. 

Padaryti centrinį skyrimą nuo viršugalvio 

dalies iki pakaušio. Sruogos tempiamos link 

veido ir atliekamas kirpimas ,,Channel cutting 

progressit“, su ,,Flat cutting“ technika.  

Šio metodo atlikimas: lengvai praskleistas 

žirkles švelniai supant kirpti sruogas. Žirklės 

slysti plaukais neturi. 

 

 
13 pav. 

Tęsti kirpimą naudojant spindulinį plaukų 

skirstymą ,, Channel cutting progressit“ technika. 

Taip kerpama visa pakaušio dalis.  

 



  

 

 

60 

 
14 pav. 

Kerpami kirpčiukai ir dalis plaukų iš  

viršugalvio. Tai suteikia sruogoms judėjmo efektą 

į priekį. Kirpti nuo šaknų iki plaukų galiukų 

,,Superfical slising progressit“ ir ,,Flat cuting“ 

technikomis.  

,,Superfical slising progressit“- slydimas 

per sruogą  žirklių galiukais link plaukų galų 

horizontalia sruogos plokštuma. 

 

 
15 pav. 

Palengvinti kirpimą ir padidinti apimtį 

kraštuose, kirpti kontūrą „Brick cutting statigue“ 

technika. 

„Brick cutting statigue“ technika – kirpti 

žirklių galiukais nukreiptais link galvos. 

 

 



  

 

 

61 

3 MOKYMO ELEMENTAS „HORIZONTALIŲ IR VERTIKALIŲ „KANALŲ“ 

TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS PROJEKTUOJANT KOMERCINIUS KIRPIMUS“ 

3.1. HORIZONTALIŲ IR VERTIKALIŲ „KANALŲ“ TECHNOLOGIJOS SCHEMOS IR 

APRAŠYMAI. 

Žemiau pateiktuose nuorodose galite peržiūrėti įvairias kirpimų technikas.  

http://www.youtube.com/watch?v=VO25OHgoZxw&feature=share 

http://www.youtube.com/watch?v=9Kzz7YMiySw&feature=share 

http://www.youtube.com/watch?v=AskxHBSBlwQ&feature=share 

http://www.youtube.com/watch?v=oROU0WLRc4M&feature=share 

 

 

16 pav. Vertikalių kanalų technika vyriškame kirpime 

Horizontalūs ir vertikalūs kanalai, modeliniuose kirpimuose vaidina „slaptą vaidmenį“. Šie 

kanalai būna nematomi. Toks geometrinis konstravimas yra atsiradęs pakankamai neseniai  ir yra 

kirpėjo meistriškumo aukštesnis lygis. Kanalai tiek horizontalūs, tiek vertikalūs visada atskiria  

viena nuo kito plaukų blokus. Tačiau jie vaidina kirpimo dalis rišantį vaidmenį. Visa kanalų esmė 

yra pakankamai skirtingi plaukų ilgiai. Plaukų ilgis kanalų vietose visada būna trumpiausias. 

Kanalų forma gali būti ir apvali. 

http://www.youtube.com/watch?v=VO25OHgoZxw&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=9Kzz7YMiySw&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=AskxHBSBlwQ&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=oROU0WLRc4M&feature=share
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17  pav. Apvali kanalo linija 

 

1. Nustatome „horizontalaus kanalo“ vietą. Visi plaukai  padalinami i dvi dalis. Išryškinta 

schemoje linija  yra kanalo linija. Plotis gali būti iki 2 cm. Kanalo plaukai nukerpami pirmiausia.  

2. Pradedame kirpti nuo smilkinio dalies. Daliname vertikaliais skyrimais, kerpame 

numatytu kampu link pakaušio iki kito smilkinio. 

3. Viršugalvio dalies plaukai modeliuojami nesilaikant nukirptų plaukų ilgio. Tokiu būdu 

viršugalvio plaukai paliekami ilgesni. Kirpimui pabaigti  taikome mobilią kirpimo  techniką. 
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Horizontalių ir vertikalių „kanalų“ kirpimo schema 

 

18 pav. Horizontalių  ir vertikalių „kanalų“ kirpimo schema 

 

19 .pav. Horizontalių ir vertikalių „kanalų“ kirpimo schema 
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 3.2. KIRPIMŲ KATALOGO KOPIJA. 

  

  

 
 

 

20 pav. 2017 Plaukų kirpimai 
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4 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS. 

4.1.  UŽDUOČIŲ VARIANTŲ APRAŠYMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI. 

Užduoties tikslas – savarankiškai atlikti vieną komercinį plaukų kirpimą (plaukų kirpimą 

parenka už  mokymo vykdymą atsakingas asmuo)  

Užduočių aprašymai: 

 Paruošti plaukus kirpimui, 

 Šablone nubraižyti būsimo kirpimo schemą, 

 Savarankiškai  atlikti bazinį plaukų kirpimą taikant vieną iš kelių „Kvadratinio   bobo“, 

„Struktūrinio sukryžiavimo“, „Horizontalių, vertikalių kanalų“ technologijų.  

Užduoties atlikimo laikas 6 val. 

Vertinimo kriterijai: Savarankiškas ir kokybiškas atliktas vienas plaukų kirpimas, teisingai 

nubraižytos kirpimo schemos. 
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Kirpimas: 
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