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MODULIS B 1.1 GROŽIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS 

1. MOKYMO ELEMENTAS. GROŽIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS GROŽIO SALONE  

1.1. ĮMONĖS INFORMACINĖ IR REKLAMINĖ MEDŽIAGA 

 

Lietuvoje grožio salonuose dirba pasaulio, Europos ir Lietuvos čempionatų nugalėtojai bei 

laureatai. Meistrai nuolat tobulinasi užsienio akademijose, mokyklose ir seminaruose, dažnai dalyvauja 

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

rengia seminarus meistrams iš visos Lietuvos ir užsienio apie naujausias kirpimo ir dažymo 

tendencijas. Grožio salone taip pat dirba įžymiausi meistrai iš Italijos, Rusijos, Latvijos, Anglijos, 

profesionalai iš garsiausių pasaulio akademijų. Geriausi salonai Lietuvoje pelno didįjį prizą „Metų 

salonas“. Salonuose atliekamos paslaugos: 

 vyrų, moterų, vaikų kirpimai; 

 plaukų dažymai; 

 proginis, vestuvinis, cheminis plaukų sušukavimai; 

 manikiūras, pedikiūras; 

 veido procedūros;  

 makiažas ir mikro pigmentacija (ilgalaikis makiažas); 

 antakių blakstienų dažymas ir korekcija.  

Grožio salono pasididžiavimas - tai salono meistrai, kurie yra profesionalūs plaukų kirpimų, 

šukuosenų mados meistrai. Tarptautinės klasės teisėjai, turintys išimtinę teisę būti komisijos nariais 

visuose pasaulio ir Europos kirpėjų čempionatuose, taip pat Pasaulinės kirpėjų organizacijos (OMC) 

komisijos nariai.  Grožio salono darbuotojai bendradarbiauja su jaunaisiais Lietuvos kirpimo meistrais 

– pagalba perprasti ir išmokti naujų kirpimo ir šukuosenų tendencijų bei technologijų, ruoštis 

konkursiniams darbams. 

 

1.2 LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 117:2007 „GROŽIO PASLAUGŲ SVEIKATOS 

SAUGOS REIKALAVIMAI“ 

NUORODA: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalact/tar.ce03e1d3329d 

 

http://www.bomondsalon.lt/meistrai
http://www.bomondsalon.lt/meistrai
http://www.bomondsalon.lt/nuotraukos
http://www.bomondsalon.lt/nuotraukos
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalact/tar.ce03e1d3329d
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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 

 

2. MOKYMO ELEMENTAS. GROŽIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE 

2.1. ĮMONĖS ELEKTRONINĖ RINKODARA 

Įmonės elektroninė rinkodara yra vienas iš labiausiai paplitusių ir pigiausių būdų pritraukti 

naujus ir informuoti salono nuolatinius klientus. Šis klientų informavimo būdas yra veiksmingas visais 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=167300&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=167300&b=
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metų laikais, o prieš šventes jis ypatingai aktualus. Šventinė elektroninių laiškų kompanija didina 

salono lankomumą ir kosmetikos pardavimus. 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. Pirminis tikslas – nuolatiniai salono lankytojai, todėl iš 

anksto reikia numatyti 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. 

1. pav. Elektroninio laiško pavyzdys 

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

laiškų ir baigiant interneto svetainės apipavidalinimu. Apgalvotas dizainas ir ištikimybė įmonės 

pavadinimo koncepcijai iš karto išskirs jūsų laišką iš kitų. Norint maksimalaus rezultato ypatingą 

dėmesį reikia atkreipti 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. DARBO IR ELGESIO KULTŪRA 

Darbo kultūra - tai sugebėjimas dirbti profesionaliai, tiksliai, taupiai, maksimaliai produktyviai 

ir kokybiškai atkakliai ieškant vis racionalesnių ir efektyvesnių darbo metodų. Darbo kultūra – tai 

atsakomybė už pavestą darbą, kuri virsta įpročiu, tai stiprus pasitenkinimo jausmas, kad gerai atlikai 

kolektyvinės moralinės normų. Profesionalizmas – darbo kultūros dėsnis ir pirmasis jos požymis. 

Darbščiam žmogui patikėtas darbas bus padarytas laiku ir kokybiškai, todėl nuolat siekiama būti geru 

specialistu, tobulinti meistriškumą. Šiandien klientai labai kreipia dėmesį į tai, kaip juos aptarnauja. 
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Daugeliu atvejų klientų aptarnavimo kokybė yra esminis pasirinkimą lemiantis faktorius. Jis arba 

skatina pasitikėjimą, arba verčia ieškoti ko nors kito. Klientai atsižvelgia į du dalykus: jie vertina 

grožio meistro sugebėjimą teikti patikimą aukštos kokybės paslaugą, kuri tenkintų jų poreikius, ir 

pripažinti bei vertinti juos kaip vartotojus. Klientų asmeninių poreikių tenkinimas yra grožio meistrų 

veiklos pagrindas: 

1. Klientų savo vertės pajautimo tausojimas ir stiprinimas. 

2. Atidus išklausymas ir reagavimas įsijaučiant į klientą. 

3. Pasiūlymų teikimas ir kliento skatinimas siūlyti idėjas. 

Savigarba, mūsų pačių nuomonė apie save. Kadangi stengiamasi tausoti ir stiprinti klientų 

savigarbą, tai reiškia, kad jie yra traktuojami su pagarba. Tai padeda klientams geriau apie save galvoti.  

 Kai klientai bus aptarnaujami sąžiningai, ir su pagarba, jie bus patenkinti tiek aptarnavimu, tiek 

suteikta paslauga. Kadangi vartotojas yra pirmutinė priežastis, dėl kurios egzistuoja organizacija, jums 

svarbu stengtis iš visų jėgų atlikti veiksmus, svarbius vartotojui. Savo vertės pajautimo tausojimas 

reiškia, kad su klientu bendraujate kaip su kompetentingu žmogumi, vertu bendros pagarbos, kad 

nesakote ir nedarote nieko, kas galėtų sumažinti jo savo vertės pajautimą – nekalbate iš aukšto, 

nerodote, kad kliento nepaisote. Tai taip pat kalbėjimas su klientu jo lygiu, vengimas kritikos, tinkamas 

bendravimas ir bendražmogiškos vertės pripažinimas. Savo vertės pajautimo pajautimo stiprinimo 

pavyzdys gali būti kliento pagyrimas už geras idėjas. Konkretumas ir nuoširdumas yra du būdai, 

kuriuos efektyviai panaudojus, galima gerokai pagerinti aptarnavimo kokybę. Toliau pateikiamos 

pagrindinės taisyklės, padedančios tausoti ir stiprinti klientų savo vertės pajautimą: klientą laikykite 

labai svarbia asmenybe; kai tik įmanoma, girkite klientą; būkite mandagus ir paslaugus; reikškite 

pripažinimą. 

Mandagaus elgesio taisyklės paprastos ir išmintingos. Jeigu nori, kad tave gerbtų ir būtų tau 

atidūs, - gerbk kitus, būk atidus aplinkiniams. Gerbk kito žmogaus pažiūras, skonį, įpročius net tada, 

kai tau jie nepatinka, o savo nepritarimą pasistenk pagrįsti, įrodyti. Brangink kito žmogaus laiką – 

nevėluok į darbą. Netvarkingumas kelia nepasitikėjimą. Atmink, kad pagal tai, kad pagal tai, kaip tu 

įeini, atsisėdi, laikai rankas, kokius pirmuosius žodžius pasakai, žmonės sprendžia apie tavo kultūrą ir 

išsiauklėjimą. Taktiškumas – tai žmogaus sugebėjimas atrasti bendravimo su kitais žmonėmis būdą, 

kuris atitiktų konkrečias aplinkybes, situaciją. Taktiško elgesio esmę sudaro žmogaus sugebėjimas 

įsivaizduoti save kitų žmonių vietoje. Todėl reikia išsiugdyti savyje jautrų, atidų požiūrį į žmogų. 

Taktiškumas – tai sugebėjimas kūrybiškai elgtis su kitais žmonėmis, reikalaujantis ypatingo talento 

bendrauti. Jeigu žmogus išsiugdo taktiškumo jausmą, jis visada suras teisingą sprendimą, pasielgs 
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kultūringai ir gražiai. Jautri, atsargi, delikati, apdairi elgsena su kitais – būtina tikrai žmogiškų santykių 

sąlyga. Išorinė kultūra – nemaža visuomeninė vertybė. Išauklėtas, mandagus, mokantis elgtis žmogus 

gerina psichologinį kolektyvo klimatą, padeda kitiems bendrauti. 

Ką būtinai reikia atsiminti 

1. Klientas moka už paslaugą ir tikisi iš Jūsų gauti: dėmesį ir šypseną; pagarbą; padėką, kad 

pasirinko jūsų saloną. 

2. Klientas bus patenkintas, jei Jūs: suteiksite jam įdomią ir reikalingą informaciją; išmintingai 

patarsite; išklausysite ir suprasite jo pageidavimus; atidžiai išklausysite jo pretenzijas; atsiprašysite, jei 

padarėte klaidą, sugaišinote ir pan. 

3. Klientui nesvarbu, ką Jūs galvojate ir kaip jūs jaučiatės: klientas atėjo į saloną patenkinti savo 

poreikių ir turi teisę nekreipti dėmesio į jūsų poreikius. 

4. Jei Jūs tikitės tik mandagių ir kultūringų klientų, tai susigadinsite savo nervus. Žmonės būna 

įvairūs ir Jūs neturite bandyti jų perauklėti. Kiekvienas Jūsų klientas nusipelnė gero aptarnavimo ir 

šypsenos. 

5. Kuo labiau patenkinti bus klientai, tuo lengviau Jums bus birbti, tuo daugiau klientų 

sulauksite ir daugiau uždirbsite. 
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3. MOKYMO ELEMENTAS.  MOKYTOJO ATASKAITA 

3.1. ATASKAITOS REIKALAVIMAI IR ATASKAITOS VERTINIMO KRITERIJAI 

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.  

Ataskaitos forma  

 

Klausimai 

 

Grožio salonas  

 

Grožio salonas  

1. 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? 
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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              ..................................................... 

Ataskaitos vertinimo kriterijai: „Įskaityta arba neįskaityta“. 

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

grožio paslaugų ir technologinio proceso organizavimą aplankytose įmonėse. 

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. 
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MODULIS B.1.2. GROŽIO PASLAUGŲ TECHNOLOGINĖS NAUJOVĖS IR PLĖTROS 

TENDENCIJOS 

1. MOKYMO ELEMENTAS. GROŽIO PASLAUGŲ TECHNOLOGIJŲ NAUJOVIŲ 

APŽVALGA 

1.1. NAUJAUSIOS PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PUOSELĖJIMO PROCEDŪROS 

Šilko terapija plaukams 

Šilko terapija plaukams yra proteinų ir aminorūgščių drėkinamojo šilko komplekso taikymas, kurio 

metu sausi ir gyvybingumą praradę plaukai intensyviai prisotinami būtiniausių drėkinamųjų ir 

gaivinamųjų komponentų. Procedūra tinka visų tipų ir bet kokios struktūros plaukams. Po procedūros 

plaukai atgaus sveiką išvaizdą, blizgesį, minkštumą ir energiją.  

Procedūros eiga: 

 konsultacija; 

 plaukai išplaunami stiprinamuoju šampūnu, uždedama kaukė; 

 nusausinti plaukai atgaivinami „Silk Infusion" terapija, skirta atkurti plauko struktūrą, apsaugoti 

nuo kenksmingo aplinkos poveikio; 

 purškiamas keratinas; 

 karštomis žirklėmis pakerpami plaukų galiukai;  

 plaukai išdžiovinami. 

Mezoterapijos terapija plaukams 

Apie 40 proc. moterų skundžiasi plaukų suplonėjimu ir slinkimu. 50 proc. vyrų su tokiomis pat 

problemomis susiduria sulaukę 50 metų. Moterys tai supranta kaip „gražiausio papuošalo" praradimą, o 

vyrams asocijuojasi su jaunystės ir seksualumo netekimu. Londono plaukų slinkimo klinikos 

duomenimis, mezoterapijos efektyvumas siekia 90–92 proc. (tokio veiksmingumo negarantuoja jokia 

kita priemonė ar procedūra).  

Plauko struktūra ir gyvybingumas tiesiogiai priklauso nuo organizme esančių tam tikrų 

mikroelementų, baltymų, hormonų. Pagrindinė plaukų slinkimo, išplonėjimo, lūžinėjimo priežastis – 

plaukų folikulų mitybos pablogėjimas. Mezoterapijos procedūros metu specialus medžiagų mišinys, 

kurio pagrindinės veikliosios medžiagos – tai vitaminai ir oligoelementai ( Zn, Co, Mg, P, S, Se, K) 
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suleidžiamas tiesiai į plaukų šaknis – taip plaukai pamaitinami: aprūpinami vitaminais ir 

maistingosiomis medžiagomis.  

Kadangi veikliosios medžiagos į galvos odą suleidžiamos specialiomis mezoterapinėmis adatomis, 

aplenkiamas virškinimo traktas bei sisteminė kraujotaka, nėra bendro poveikio organizmui. 

Mezoterapijos procedūra yra neskausminga ir trunka tik iki pusvalandžio.  

Atliekant mezoterapiją, normalizuojama riebalinių liaukų veikla, išnyksta pleiskanos, galvos oda 

tampa švari, plaukai nustoja slinkti, skilinėti, pailgėja jų augimo fazė, skatinamas plaukų augimas. 

Plaukai tampa švelnūs ir blizgantys. Plaukų slinkimo gydymas mezoterapija yra tęstinis, tam reikia 

laiko, tačiau rezultatai yra akivaizdūs. Pažymėtina, kad neretai klientai džiaugiasi, kad jau po pirmos 

procedūros plaukų slinkimas sustoja, o toliau seka esamų plaukų stiprinimo bei naujų auginimo 

skatinimo procesas.  

Mezoterapija nepalieka beveik jokių pėdsakų ir jai nėra jokių amžiaus apribojimų, tad tam tikrais 

atvejais ją galima taikyti ir vaikams. 12 val. prieš ir po mezoterapijos procedūros neplauti galvos odos, 

nenaudoti papildomų kosmetinių priemonių. Pirmą dieną po procedūros vengti soliariumo, pirties, 

saunos, kaitinimosi saulėje. 

Galvos masažas „HairMax LaserComb" lazeriu 

HairMax LaserComb®, pirmasis ir vienintelis naudojamas lazerinis prietaisas,  kuris, kaip kliniškai 

įrodyta, skatina plaukų augimą. Šiuos plaukų atauginimo prietaisus naudoja  plaukų atstatymo klinikos, 

transplantacija užsiimantys gydytojai, kosmetikos chirurgai, dermatologai ir grožio salonai.  

Įrodyta, kad lazerio energija pagerina kraujo cirkuliaciją galvos odos plaukų folikuluose, kas yra 

esminis dalykas stengiantis išgauti sveiką plauko folikulą. Pagerėjus kraujotakai, į folikulą patenka 

svarbios maistinės medžiagos ir pašalinami žalingi atliekami produktai. 

 FDA leidimas  HairMax LaserComb®   ISO 9001:2000 ir ISO 13485:2003 sertifikatai 

 

 

„HairMax LaserComb" lazerinė energija suteikia energijos plaukų folikulams dviem būdais: 
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 sustiprina kraujagysles, todėl pagerėja kraujotaka; 

 pagerėja ląstelių metabolizmas. 

Privalumus ir plaukų pokyčius, panaudojus lazerinį prietaisą „HairMax LaserComb": 

 Padidėja plaukų tankumas; 

 Stimulioja plaukų augimą, stabdo slinkimą; 

 Plaukai patamsėja iki natūralios spalvos (mažiau žyla); 

 Padidėja tempimo stiprumo riba (mažiau lūžinėja); 

 Plaukai tampa paklusnesni ir blizgesni; 

 Pagerėja plaukų būklė, atgaivina pažeistus plaukus; 

 Mažiau pleiskanų, suerzinimo ir galvos odos niežulio: 

 Nėra neigiamo šalutinio poveikio. 

Tai labai atpalaiduojanti ir kartu veiksminga 10–15 min. trukmės procedūra. 

 

 

 
 

2.pav. “HairMax LaserComb“ – Lazerinės plaukų šukos 
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1.2. LIETUVOS IR UŽSIENIO ĮMONĖSE TAIKOMI NAUJAUSI KOSMETIKOS 

GAMINIAI BEI JŲ SPECIFIKACIJOS 

Helen Seward Mediter - nauja efektyvi plaukų problemų sprendimo koncepcija 

 

 Helen Seward yra pirmaujantis prekinis ženklas profesionalių plaukų priežiūros priemonių srityje, 

atstovaujantis aistrą grožiui ir naujovėms, neišsenkantį kūrybiškumą, įsipareigojimą kokybei, 

gamintojų profesionalumą bei naujausias mados tendencijas pasaulyje. 

 Kompanija, įkurta Milane 1969 metais ir pelniusi tarptautinį pripažinimą, ne tik rūpinasi plaukų 

priežiūros priemonių kūrimu, plėtojimu ir gamyba, bet ir glaudžiai bendradarbiauja su garsiausiais 

plaukų stilistais ir salonais visame pasaulyje.  Siekdama būti novatoriška ir konkurencinga šiuolaikinėje 

dinamiškoje rinkoje, Helen Seward ne tik nuolat atlieka tyrimus ir plėtoja savo produktų asortimentą, 

sukurdama vis naujus, unikalius, neturinčius sau lygių pasaulyje produktus, bet ir pateikia naują, 

efektyvią, dviejų lygių problemų sprendimo koncepciją, leidžiančią greit ir efektyviai išspręsti visas 

esmines galvos odos ir plaukų problemas net ir namų sąlygomis. Šios koncepcijos pagrindą sudaro 

šie elementai: 

 Plaukų problemų sprendimo ir jų puoselėjimo programos. 

 Tobulas natūralių ingredientų iš Viduržemio jūros baseino ir pažangiausių, biotetechnologiniu 

būdu pagamintų aktyviųjų komponentų derinys. 

 Moderniausi diagnostikos ir plaukų gydymo bei puoselėjimo prietaisai. 

Siekdami per trumpą laikotarpį sėkmingai ir tiksliai išspręsti esmines plaukų ir galvos odos problemas, 

Helen Seward suskirstė visas savo gamybos plaukų priežiūros priemones į  linijas pagal atskiras 

plaukus varginančias problemas. 

REMEDY – maitinamoji , atstatomoji plaukų 

priežiūros linija skirta sausiems, pažeistiems bei 

garbanotiems plaukams. 
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NUTRIVE - plaukų priežiūros linija skirta 

pažeistų ir gyvybingumą praradusių plaukų 

atstatymui. 

 

ALCHEMY - plaukų priežiūros linija skirta 

kasdieninei priežiūrai visų tipų pavargusiems 

plaukams. 

 

HYDRA - plaukų priežiūros linija skirta 

dažytiems ir pažeistiems plaukams. 
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RADIANT - plaukų priežiūros linija skirta 

kasdieninei priežiūrai streso ir aplinkos taršos 

paveiktiems plaukams. 

 

THERAPY - plaukų priežiūros linija skirta riebiai 

galvos odai ir riebiems/ sausiems plaukams, nuo 

pleiskanų. 

 

COMFORT - plaukų priežiūros linija skirta 

jautriai galvos odai. 
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REFORCE - plaukų priežiūros priemonės nuo 

plaukų slinkimo. 

 

REVIVE - plaukų priežiūros linija skirta 

silpniems, nublukusiems ir gyvybingumą 

praradusiems plaukams. 

 

MEDITER MEN - plaukų priežiūros linija skirta 

vyrams. 

 

INDACO - plaukų modeliavimo linija.  
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 TAI  NAUJA EFEKTYVI PROBLEMŲ SPRENDIMO KONCEPCIJA, kuri skiriasi nuo iki šiol 

buvusių - tai būtinybė kaip galima geriau paruošti galvos odą ir plaukus prieš skiriant tolesnį gydymą. 

Taigi, plaukų problemų sprendimas įgyvendinamas dviem etapais:  

 Pirmame - rūpinamasi specialiu galvos odos paruošimu, veikiant ją losjonais ir pylingais, taip pat 

kruopščiai plaunami plaukai bei atstatoma jų struktūra. 

  Antrame - galvos oda ir plaukai yra apdorojami intensyvaus poveikio priemonėmis (pvz., 

ampulėmis, tonikais), kad pasidžiaugti pasiektu akivaizdžiu rezultatu bei užtikrinti jo 

ilgalaikiškumą. 

Kiekvienas naujas kompanijos produktas yra gamtos ir moderniausių biotechnologijų, tradicijų ir 

naujovių sintezė.  

REMEDY dešimties dienų programa visiškai atstato aplinkos ir sezoninių oro sąlygų pažeistus ir 

nusilpusius plaukus, grąžina jiems blizgesį, elastingumą ir tvirtumą dėka ją sudarančių išskirtinių 

natūralių komponentų tokių kaip kviečių keramidai, avokado aliejus ir amino rūgštys. Kad šios plauko 

pluoštą atstatančios veikliosios medžiagos lengviau ir greičiau patektų giliai po plauko žieve ir 

sustiprintų ląstelių membranas, į pagalbą pasitelkiama unikali patentuota Microsphere "spherulites" 

sistema (t. y. sfera sferoje). Tokiu būdu plaukai yra greitai ir veiksmingai atstatomi iš vidaus bei 

aprūpinami būtinomis maistinėmis medžiagomis, kas juos paverčia glotniais, elastingais ir šilkiniais. 

NUTRIVE Repair, atstatančios ir regeneruojančios programos rezultatai, kurie užtikrina plauko 

kapiliarų atstatymą, grąžindami plaukams sveikatą, žvilgesį ir glotnumą. Čia į pagalbą 

ateina biotechnologiniai saulėgrąžų keramidai ( saulėgrąžų bio-keramidai + aukšt. techhologijų 

keramidai) ir Olea kompleksas, sudarytas iš pačios vertingiausios alyvuogių aliejaus dalies - 

nesumuilinamos medžiagos, turtingos vitaminu E, bei kviečių proteinų, pasižyminčių aukštu cistino ir 

cisteino, dviejų sieros turinčių amino rūgščių kiekiu, ir ypač stipriai veikiančių plauko struktūrą. 

 ALCHEMY linija – viena iš naujausių Seward Mediter programų, skirtų visų tipų plaukams, kur 

unikalus biotechnologinis Glossyliance kompleksas junginyje su vertingomis natūralaus argano aliejaus 

savybėmis efektyviai poliruoja ir užglaisto plauko pluoštą. Beje, Mediter ALCHEMY gamintojai šios 

linijos produktus vadina „stebuklingu alchemikų grožio eliksyru“ plaukams, nes 4 ją sudarantys 

produktai neatpažįstamai pakeičia plaukus, suteikdami jiems neįtikėtino švytėjimo, purumo, švelnumo, 

saugo juos nuo senėjimo (nuo laisvųjų radikalų) ir nuo žalingo šilumos ir cheminio poveikio, užkerta 

kelią galiukų skilinėjimui, padeda ilgam išsaugoti spalvos sodrumą bei šukuoseną. 
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 Novatoriški, profesionalūs plaukų priežiūros programos HYDRA produktai su tokių vaisių kaip 

raudonųjų Sicilijos apelsinų, kivi, melionų ir citrinų ekstraktais giliai drėkina plaukus, neutralizuoja 

laisvuosius radikalus, o ACE kompleksas, kurio gyvybiškai svarbios veikliosios medžiagos 

(vitaminams A,C ir E) padedamos mikrosferų giliai įsikverbia į plauką ir atstato jo struktūra, kas 

suteikia plaukams glotnumo, švelnumo bei blizgesio. Išskirtinio poveikio dvifazis kondicionierius su 

raudonųjų apelsinų biofenoliais, vitaminu E, augalinių baltymų kompleksu, silikonu ir katijoniniu 

polimeru juos puikiai sustiprina, suteikia jiems gyvybingumo, išsaugo bei paryškina spalvą. 

 RADIANT serijos produktai taip pat švelniai valo ir giliai drėkina plaukus, suteikia jiems magiško 

švytėjimo ir apsaugo nuo aplinkos teršalų. Sėkmingas šios programos rezultatas – išskirtinių veikliųjų 

medžiagų nuopelnas. Tai - juodųjų serbentų aliejus, turtingas omega-3 ir omega-6 riebalų 

rūgštimis; Polyfructol kompleksas - tobulai veikantis fruktozės polimerų ir liposomų mechanizmas; 

granato ekstraktas, turtingas sutraukiančiųjų savybių turinčiais taninais; raudonųjų vynuogių 

polifenoliai, išgauti ekstremaliai inovatyviu būdu ir ypač veiksmingai saugantys plaukus nuo 

agresyvaus aplinkos poveikio. 

 THERAPY programos produktai padeda esant dvejopo pobūdžio problemai - riebiai galvos odai ir 

riebiems plaukams bei riebiai galvos odai ir sausiems plaukams. Jie ne tik užkerta kelią 

mikroorganizmų kolonijų susidarymui galvos odos paviršiuje, bet ir subalansuoja riebalinių liaukų 

veiklą. Čia savo sėkmingą poveikį demonstruoja unikalusis biokompleksas, sudarytas iš aktyvių 

natūralių medžiagų, turtingų vitaminu B ir biotechnologiniu būdu gautų veikliųjų komponentų. Jų 

sėkmingas derinys švelniai išvalo galvos odą, tokiu būdu pagerindamas plaukų būklę, suteikdamas 

jiems formą ir tūrį. 

 Kiti THERAPY linijos produktai padeda esant sausoms ir riebioms pleiskanoms. Valomąją programą 

PURIFYING sudaro augalinių ekstraktų ir prebiotikų kompleksas, kuris, kalbant gamintojų žodžiais 

yra „unikalus ir absoliučiai inovatyvus“savo sudėtimi ir poveikio pobūdžiu. Kompleksas apjungia 

savyje dvi veikliąsias medžiagas, Piroctone Olamine ir du prebiotikus, cukrozę ir maltozę, kurios ne tik 

kontroliuoja ir stabdo ant galvos odos esančių grybelinių mikroorganizmų (ypač Pityrosporum ovale ar 

Malassezia furfur) dauginimąsi, taip naikindamos senąsias pleiskanas ir  užkirsdamos kelią naujų 

formavimuisi, bet ir leidžia atkurti optimalią galvos odos būklę, puoselėdamos jos natūralią mikroflorą. 

 COMFORT programa skirta itin jautriai galvos odai (be sulfatų) su jūrų dumblių ekstraktais ir Calm 

kompleksu, sudarytu iš 6, ypatingu veiksmingumu pasižyminčių veikliųjų komponentų: 18-beta-

glycyrrhetinic rūgštis (viena iš pačių pažangiausių kosmetikoje naudojamų medžiagų, gautų iš 
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saldymedžio šaknies), D-Pantenolis, alijošiaus ekstraktas, šlapalas, alantoinas ir specialiai parinktas 

katijoninis polimeras ( padengia galvos odą specialia apsaugine plėvele). Tokios sudėties COMFORT 

linijos produktai švelniai ir veiksmingai valo plaukus ir galvos odą, ją nuramina, ko pasekoje dingsta 

niežulys ir užtikrinamas komforto jausmas. 

 REFORCE linija yra nuo plaukų slinkimo, pasižymintis veikliųjų medžiagų ir jų kompleksų gausa. 

Vienas iš jų - Biotinyl kompleksas (peptidų ir vitamino H junginys), skatinantis plaukų folikulo 

atsinaujinimą, o tuo pačiu stipresnių ir sveikesnių plaukų augimą. Kitas svarbus efektyvusis Creatine 

kompleksas, sudarytas iš daugiafunkcinio kreatino (amino rūgštys), D-Pantenolio ir kviečių proteinų, 

kurie sėkmingai sąveikaudami tarpusavyje, efektyviai stabdo plaukų slinkimą, puikiai išvalo galvos odą 

ir apsaugo ją nuo senėjimo bei skatina mikrocirkuliaciją. Ši programa skiria ypač daug dėmesio vyrų 

plaukams, nes būtent jie labiausiai kenčia nuo plaukų slinkimo. 

 REVIVE linija – naujausia profesionali gydomoji plaukų priežiūros programa su liftingo efektu, kuri 

efektyviai atstato ir poliruoja plaukus, užpildo pažeistas plauko membranas. Programos šerdis - Lifting 

Serum 14/L, kurio sudėtyje esantis augalinės kilmės kolagenas, ekstrahuotas iš akacijų sakų, derinyje 

su biotechnologiniu Hialurono kompleksu ( ekstr. iš Tekilinės agavos) padengia plaukus apsaugine 

plėvele, atkuria plaukų struktūrą, suteikdamas jiems tankumo ir apimties. Idealiai tinka ploniems ir itin 

švelniems plaukams. Revive poveikis ne tik stulbinantis, bet ir ilgalaikis, matomas net po daugkartinio 

galvos plovimo. 

Prie Helen Seward naujos koncepcijos įgyvendinimo prisideda ir naujausi šios kompanijos prietaisai.  

Ne paslaptis, kad norint sėkmingai įveikti plaukų problemas, vien kokybiškų produktų neužtenka. Juos 

dar reikiai tinkamai parinkti ir pritaikyti specifinėms kiekvieno kliento reikmėms. Tai padeda atlikti 

diagnostika - greitas ir patikimas problemos sprendimo būdas, duodantis akivaizdžius rezultatus. 

Būtent paprasta ir patikima diagnostinė Helen Seward sistema (MVS Evolution System) įgalina 

analizuoti skalpo ir plaukų problemas bei pasiūlyti efektyvų jų sprendimo būdą, pasitelkiant turimas 

kompanijos priemones. 

  Kitas modernus prietaisas – Trico-Activator, ypač sėkmingai naudojamas Remedy programoje 

sustiprinti atstatančios plauko struktūrą Filler kaukės poveikį. Prietaiso infraraudonieji spinduliai bei 

vibruojantis ultragarsas pagreitina amino rūgščių prasiskverbimą giliai į plauko vidų ir uždaro plauko 

žvynelius. Tokiu būdu veikliosios gydomosios medžiagos sulaikomos plauko viduje ir taip 

užtikrinamas ilgalaikis jų veikimas. 

 REFORCE programoje rekuomenduojama atlikti kraujo cirkuliacijos intensyvinimą ir plauko 
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svogūnėlio darbo aktyvinimą 6 fazių lazerinėmis šukomis i-hair Laser Brush. Prietaisas apjungia 

infraraudonųjų spindulių, mikro-elektromagnetinių impulsų ir jonų veikimą. Infraraudonieji spinduliai 

suaktyvina kraujo mikrocirkuliaciją ir ląstelių metabolizmą. Mikro-elektromagnetiniai impulsai, 

padidindami ląstelių membranų pralaidumą, padeda saugiai, greitai ir neskausmingai į gilesnius odos 

sluoksnius įvesti aktyviąsias medžiagas, o jonų energija teigiamai pasitarnauja galvos odos mikroflorai, 

taip stiprindama plaukus ir suteikdama jiems gyvybingumo. 

 Helen Seward inovatyviąją kosmetiką galima drąsiai priskirti Premium klasės kategorijai, nes 

kompanija padarė, daro ir darys viską tam, kad inovacijos, kurios semiasi įkvėpimo iš gamtos, tarnautų 

jūsų plaukų grožiui! 

 

Naujasis “BC Bonacure” “Hairtherapy” plaukų priežiūros priemonių asortimentas 

 Norint atrodyti gražiai, reikia reguliariai ir intensyviai rūpintis savo plaukais, lygiai taip pat, 

kaip ir savo oda. Būtina itin efektyvi plaukų priežiūros programa, kuri patikimai atskleis plaukų grožį. 

“BC Bonacure” pristato naują “HAIRTHERAPY” plaukų priežiūros priemonių asortimentą, kuris 

sugrąžina plaukams optimalų natūralaus elastingumo lygį ir suteikia jiems ryškaus spindesio, taigi 

atskleidžiamas ilgalaikis plaukų grožis.   

Naujoji Amino Cell Rebuild  amino rūgščių atkuriamoji technologija dėl natūraliai identiškos formos 

atkuria būtent vidinių plauko ląstelių struktūrą. Tradicinės formulės: panaudojant tradicines 

sudedamąsias medžiagas užpildo plauko struktūros plyšius.  
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AMINO CELL REBUILD amino rūgščių
atkuriamoji technologija

Pažeista struktūra giliai plauko 

ląstelėje.

NAUJOJI  AMINO CELL REBUILD AMINO 

RŪGŠČIŲ ATKURIAMOJI TECHNOLOGIJA: 

atkuria plaukų struktūrą pasitelkiant savo natūraliai 

identišką formą.

Tradicinės formulės: panaudojant tradicines sudedamąsias medžiagas

užpildo plauko struktūros plyšius. 

 

3. pav. AMINO CELL REBUILD amino rūgščių atkuriamoji technologija 

 

 

 

 

 

CHI Professionalco – tai naujausios ir pažangiausios technologijos ir universali sudėtis, kuri 

garantuoja plaukams puikią priežiūrą bei visišką jo atkūrimą. Visų CHI priemonių pagrindas – 

natūralus hidrolizuotas šilkas, stiprinantis, apsaugantis ir minkštinantis plaukus. CHI inovacinė 

kosmetika Jūsų plaukams.  
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2. MOKYMO ELEMENTAS.  GROŽIO PASLAUGŲ PLĖTRA 

2.1. PASKAITOS „GROŽIO PASLAUGŲ RINKOS PLĖTRA“ KONSPEKTAS 

Grožio paslaugų Lietuvoje sektoriaus apžvalga 

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

Lietuvoje 2007 m. atsidarė du vandens parkai, tai prieškriziniu 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 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. Sveikatingumo 

ir grožio paslaugų sektorių įmonių skaičius 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.  
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Grožio salonų tinklai  

Grožio versle prieš trejus metus grožio salonų ir kirpyklų buvo kone dukart daugiau nei yra 

šiandien. Nemaža dalis sunkmetį atlaikiusių grožio verslo įmonių nuolat keičia pavadinimus, 

šeimininkus ir su žiburiu ieško meistrų. Maždaug prieš pustrečių metų kirpyklų ir grožio salonų buvo 

apie 730. Bent jau tokių, kurie rodė gyvybės ženklus ir pateikdavo duomenų apie turimas pajamas. 

Sunkmetis šių rinkos dalyvių gretas smarkiai praretino. Maždaug 100 iš jų bankrutavo, dar apie porą 

šimtų įmonių nieko negirdėti. Duomenų sistemos „Creditreform Lietuva” vertinimu, iš 730 įmonių, 

veikusių 2009 metais, šiandien realiai dirba 420. Tačiau trečdalis jų vis keičiasi: kurį laiką veikusios 

uždaromos, atidaromos naujos arba saloną įsigyja naujas šeimininkas. Svarbiausia, kad žmonės turi 

darbo. Jie laikosi rinkoje kaip išmanydami: vieni tyliai užsidaro, kiti – atsidaro, – apie grožio paslaugų 

verslą kalbėjo „Creditreform Lietuva” direktoriaus pavaduotojas Romualdas Trumpa. Jo teigimu, naujų 

grožio įmonių pastaruoju metu steigiama mažai. Užtat tose, kurios veikia ne pirmuosius metus, šiek 

tiek padaugėjo darbuotojų. Tačiau tai – tik dalis grožio pramonėje triūsiančių žmonių. Dauguma jų 

paslaugas teikia dirbami ne pagal darbo sutartis, bet verslo liudijimus. Tiesa, ir verslo liudijimų teikti 

grožio paslaugas įsigyjama vis mažiau. Tarkim, šįmet pirmąjį metų ketvirtį Vilniuje tokių dokumentų 

įsigyta 1181, o 2009-aisiais – 1421. Kaune – analogiškai 949 ir 1290. Grožio sektoriaus įmonių 

pajamos pastaruosius trejus metus bemaž nekito: per ketvirtį jos sukasi apie 30 – 40 mln. litų.  

Daugiau informacijos: http://www.brand4baltic.lt/lt/2011/sektoriai/grozis-ir-sveikatingumas/tinklai-2 

 

 

 

http://www.brand4baltic.lt/lt/2011/sektoriai/grozis-ir-sveikatingumas/tinklai-2
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3. MOKYMO ELEMENTAS. MOKYTOJO PROJEKTAS „ĮGYTŲ ŽINIŲ  PRITAIKYMAS 

PROFESINIO RENGIMO PROCESE“ 

3.1. PROJEKTO REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

Mokytojai parengia projektą, kuriame būtų pateikti siūlymai kaip grožio paslaugų technologinės 

naujovės ir grožio paslaugų plėtros tendencijos bus atspindėtos profesinio rengimo programų turinyje. 

 

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 priemones. 

 

5. Išvada/ pasiūlymas. 

 

 

 

(Parašas)                       (Vardas ir pavardė)        
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Vertinimo kriterijai:  

„Įskaityta arba neįskaityta“. Įskaityta, jei mokytojas parengia projektą, kuriame būtų aprašytos: 

 kryptys; 

 atlikta naudojamų technologijų tarpusavio sąsajų analizė; 

 detalizuotos pagrindinės veiklos; 

 įvertintos rizikos; 

 pateiktos išvados/pasiūlymai kaip grožio paslaugų technologinės naujovės ir grožio paslaugų 

plėtros tendencijos bus atspindėtos profesinio rengimo programų turinyje;  

 projektą pateikia pagal numatytą formos aprašą. 
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MODULIS. S.1.1. PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PROCEDŪRŲ ATLIKIMAS NAUDOJANT 

NAUJAS MEDŽIAGAS BEI ĮRANGĄ 

1. MOKYMO ELEMENTAS. PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS ATLIKIMAS BEI KOSMETIKOS 

PRIEMONIŲ PARINKIMAS 

1.1. PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖ 

Plaukų diagnostikos kortelė padės nustatyti kliento plaukų būklę, pažeidimus bei plauko augimo 

fazes. Į diagnostinę kortelę surašyti gauti rezultatai padės lengviau sudaryti klientui individualią 

gydymo programą bei parinkti kosmetikos priemones. 

1 lentelė.  

Diagnostinė kortelė 

Kliento vardas, pavardė 

 Plauko apimtis (per visą plaukų ilgį) 

 Ploni Normalūs Stori 

Ties šaknimis    

Viduryje stiebo    

Plaukų galuose    

Plauko prigimtis 

Normalūs Sausi Riebūs 

   

Plauko kietumas 

 Kieti Minkšti 

   

Plauko forma 

Tiesūs Banguoti Garbanoti 

   

Plauko lankstumas 

 Lankstūs Nelankstūs 

   

Plauko būklė 
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Natūralūs Sudirginti Labai sudirginti 

   

Plauko poringumas 

Nesugeriantys drėgmės Normalaus poringumo Stipriai poringi 

   

Plauko šviesumas   

Plauko spalva   

 

Kutikulos pažeidimai -………………………………………………………………….          

 

Medulos pažeidimai…………………………………………………………………….. 

 

Kiti pažeidimai………………………………………………………………………….. 

 

Pleiskanų prigimtis……………………………………………………………………… 

Plaukų augimo fazės 

Anageno (kiekis) Katageno (kiekis) Telageno (kiekis) 

% % % 

Sprendimai ( įprasta ar individuali priežiūros programa ) 

Šampūnas Balzamas Kitos priemonės 

   

   

   

 

 

 

Plaukai ir galvos oda 

Išsami techninė informacija apie tai, kaip sąveikauja plaukai ir galvos oda, leidžia labiau 

suprasti, kokius plaukų priežiūros produktus rekomenduoti klientui ir kaip juos naudoti. 

Odos sluoksniai:  
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  Viršutinis sluoksnis (epidermio), kurio paviršius yra negyvas.  

 Apatinis sluoksnis (dermio), kuriame yra visos pagrindinės odos struktūros, įskaitant plaukų 

folikulus.  

Epidermis pereina į derminę odos sritį, tokiu būdu plauko folikulas turi išorinį dermio sluoksnį 

ir vidinį epidermio sluoksnį. Epidermio sluoksnyje yra generatyvinis ląstelių sluoksnis, kuris “augina” 

plaukus.  

Folikulo (riebalinės) liaukos išskiria riebalus, tai riebalinė/aliejinė medžiaga, kuri tiesiogiai 

įtakoja plaukų būklę. Plaukų folikulai sujungti su kraujo kraujagyslėmis, kurie tiekia papilei 

maitinamąsias medžiagas. Maistingąsias medžiagas į šaknies svogūnėlį tiekia arterijos. 

 

 

1. pav. Plaukas odos viduje 

Plauko struktūra odos išorėje 

Plaukus odos išorėje beveik visiškai sudaro keratinas. 

Medula (Šerdis) odos išorėje, šerdis yra tuščiavidurė, arba tam tikrais atvejais, pavyzdžiui 

kuomet plaukai yra ploni, jog gali ir nebūti. Kadangi link paviršaus stumiami nauji plaukai, ji sukietėja 

(dėl keratino) ir pradeda džiūti.  

Plauko 
folikulas 

Dermis 
Epidermis 

Generatyvinis 
ląstelių 

sluoksnis 

 

Papilė 
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Korteksas (Žievė) yra pluoštinė struktūra ir suteikia plaukui natūralų tvirtumą. Žievę sudaro 

mikro skaidulos, kurios sudaro pradines skaidulas, o jos atitinkamai skaidomos polipeptidų grandines 

sudarytas iš kalcio (Ca), deguonies (O), natrio (Na), vandenilio (H) ir sieros (S).  

Kutikulė (Epidermis) žvynelių pavidalo apsauginė struktūra. Jei plaukai yra sveiki ir 

normalūs, egzistuoja apie 10 epidermio sluoksnių. Epidermio būklė sveikiems plaukams yra itin svarbi. 

Atvira, akyta struktūra lems tai, jog žievė bus lengvai pažeidžiama ir neteks daug drėgmės.  

  

 

2. pav. Plauko struktūra 

Galvos odos tipai 

Apie 80% žmonių turi problemų dėl plaukų ir galvos odos būklės. Norint skatinti sveiką plaukų 

augimą būtina tinkama galvos odos priežiūra. Kiekvienai problemai spręsti turėtų būti parenkamos 

skirtingo poveikio priemonės. 

Nuo riebalinių liaukų veiklos priklauso plaukų būklė ir galvos oda. 

Riebi galvos oda: 

 Riebalų perteklius lemia silpnus, nutįsusius plaukus.  

 Gali įtakoti hormonai. 

Medula 

Korteksas 

Kutikulė 
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 Ilgiems plaukams būdinga mišri būklė.  

Sausa galvos oda: 

 Plaukai pilki ir negyvybingi, itin imlūs žalingam poveikiui.  

 Dažnai sukelia drėgmės netekimas. 

Normali galvos oda: 

 Plaukai blizgantys, elastingi, sveiko gyvenimo būdo rezultatas.  

Brandūs plaukai: 

 Pigmentų gamyba. Brandiems plaukams būdingas melanocitų, ląstelių gaminančių melaniną, 

sumažėjimas. Tai atitinkamai lemia melanino/pigmentų sumažėjimą. Kada prasideda šis 

mažėjimo procesas, jis nebegrįžtamas ir tai yra natūralus senėjimo rezultatas. 

  Melanino mažėjimas. Europiečiai vidutiniškai pradeda žilti būdami 34 metų amžiaus ir 

sulaukę 50 metų amžiaus apie 80% gyventojų turi tam tikrą žilų plaukų kiekį, todėl plaukai 

ima atrodyti pilki. Sulaukę 70 metų amžiaus, 50% europiečių yra visiškai žili! Pigmentai 

papildomai apsaugo plaukus nuo žalingų, saulės skleidžiamų ultravioletinių spindulių. 

Kadangi plaukai palaipsniui praranda savo spalvą, jie tampa lengviau pažeidžiami 

ultravioletinių spindulių poveikio. Dėl šio pigmentų ląstelių sumažėjimo taip pat brandiems 

plaukams būdingas bendras plaukų išretėjimas ir plonėjimas. 

 Riebalų gamyba lėtėja. Kaip natūralaus senėjimo proceso dalis pasireiškia ir riebalų gaminimo 

sumažėjimas, todėl brandūs plaukai tampa trapesni, sausesni ir imlesni pažeidimams. 

 Plaukų augimas lėtėja mitozė. Keičiasi augimo ciklai, mažėja lipidų, plaukai tampa sausi, 

trapūs, ploni ir pilki. Plaukų slinkimas arba plonėjantys plaukai gali būti siejami su mitozės, 

ląstelių dalijimosi proceso plauko folikule, sumažėjimu arba visišku sustojimo.  

 

Plaukų ir galvos odos sutrikimai 

Plaukų struktūros sutrikimus dažniausiai sukelia šie veiksniai: 

1. Mechaniniai veiksniai. Pavyzdžiui šukavimas, trinkimas ar plaukų suktukų naudojimas. 

Epidermio sluoksnis gali susidėvėti arba suplonėti, ar rimtesniais atvejais nusitrinti ir dingti, 

tolesniam pažeidimui atidengiant gilesnį sluoksnį.  

2. Aplinkos veiksniai. Globalus atšilimas lėmė sustiprėjusi žalingų spindulių, tokių kaip 

ultravioletiniai (UV) spinduliai, poveikį; intensyvus, tiesioginis karštis, kurį skleidžia saulė, 
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taip pat žaloja plaukus. Aplinkos veiksniai ardo žievėje susiformavusius cheminius ryšius 

bei lemia struktūrinius pažeidimus.  

3. Karštis. Karštis, kurį lemia žnyplės plaukams garbanoti arba karšto oro fenai. Tai lemia 

cheminių ryšių ardymą, taip pat daroma žala galvos odai. 

4. Cheminiai veiksniai. Pavyzdžiui, dažymas, balinimas ar ilgalaikių šukuosenų formavimas. 

Cheminės medžiagos įsiskverbia į epidermio sluoksnį, suardomi cheminiai ryšiai, pernelyg 

intensyvus atidengimas gali lemti nepataisomus pažeidimus.  

5. Drėgmė. Per didelis drėgmės lygis atveria poras ir epidermio sluoksnį. Lemia galvos odos 

bei plaukų pažeidimus. 

6. Sveikata. Prasta sveikata gali lemti prastą kraujo apytaką ir/arba būtinų vitaminų, kurių 

reikia sveikam plaukų augimui, trūkumą. Būtinų mineralų bei vitaminų įsisavinimui gali 

kliudyti vartojami vaistai. 

7. Hormonai. (besilaukiančios moterys dažnai turi labai sveikus plaukus dėl padidėjusio 

estrogeno lygio).  

Dažniausiai plaukų priežiūroje pasitaikančios problemos: 

8. Pažeista odelė (epidermio sluoksnis). Paprastai ji turi 10 sluoksnių. Žvyneliai atsiveria 

atidengia žievę. Plaukai netenka žvilgesio ir drėgmės, tampa šiurkštūs, sausi liečiant. 

Pernelyg daug šarmo gali atverti epidermio sluoksnį, tokiu būdu susiformuoja sluoksniuoti 

plaukai, kuriuos sutvarkyti yra labai sunku. Pernelyg daug rūgšties uždaro epidermio 

sluoksnį, todėl plaukai tampa atsparūs priežiūrai bei gydymui. 

9. Pažeista žievė. Plaukai netenka elastingumo, tampa trapūs, jiems trūksta drėgmės. Susiardo 

cheminė struktūra. Žievė suteikia plaukams vidinio tvirtumo. Plaukai pasižymintys 

struktūriniais pažeidimas praranda elastingumą. Juos sunku sutvarkyti. Siekiant atkurti ir 

atgaivinti plaukus naudokite atkuriamąsias priemones. 

1.2. PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS APARATO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

Profesionali kompiuterinė veido, kūno, rankų odos, plaukų diagnostika naujausiu ir vieninteliu 

Lietuvoje Italijos kompanijos „Callegari“ aparatu „Soft plus“. „Soft plus“ padės išsiaiškinti tiesą apie 

kamuojančias odos, plaukų problemas bei patikrinti atliekamų procedūrų efektyvumą.  

Šiuo aparatu galima profesionaliai išsitirti veido, kūno, rankų odos, galvos plaukų būklę, viską sužinoti 

apie odos drėgmę, elastingumą, raukšlių gylį, odos pH, riebalų kiekį odoje, keratino lygį , pigmetaciją, 

kraujagyslių būklę, odos atsparumą saulei. Priklausomai nuo testo rezultatų, Soft plius parenka 
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veikliąsias medžiagas odos, plaukų priežiūrai, taip pat pateikia patarimus dėl mitybos bei gyvensenos, 

nustato tinkamą apsaugos nuo saulės filtro dydį (SPF) pagal regioną. 

Po testo gaunamas išsamud odos/plaukų būklės aprašymas su tirtos vietos nuotrauka, testo duomenimis 

bei iššsamias rekomendacijomis.  

 

 

 

 

4.pav. Plaukų diagnostikos aparatas „Soft plus“ 

Daugiau apie „Soft plus“ plaukų diagnostikos aparatą: 

file:///d:/users/kic/downloads/405035_soft%20plus.pdf 

http://www.callegari1930.com/soft-plus-skin_analysis.html 

 

1.3. PLAUKŲ PRIEŽIŪROS KOSMETIKOS PRIEMONIŲ ASORTIMENTAS 

1980 metais du draugai - Paul Mitchell ir John Paul DeJoria – įkūrė kompanija Paul 

Mitchell®, kurios tikslas tapo tiekti aukščiausios kokybės plaukų kosmetiką profesionalams ir ne tik už 

prieinamą kainą. Tačiau vien tik gaminti aukščiausios kokybės profesionalią plaukų kosmetiką šiai 

kompanijai nėra gana. Paul Mitchell - profesionalios plaukų kosmetikos Jungtinėse Amerikos 

Valstijose lyderis. Paul Mitchell® atstovai yra pasišventę padaryti pasaulį dar gražesniu. Jie griežtai 

pasisako prieš bandymus su gyvūnais, dalyvauja įvairiuose gamtos apsaugos projektuose, bei užsiima 

file:///d:/users/kic/downloads/405035_soft%20plus.pdf
http://www.callegari1930.com/soft-plus-skin_analysis.html
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kita labdaringa veikla. Pasišventimas rūpintis žmonėmis ir mūsų visų planeta yra pagrindinė Paul 

Mitchell® kompanijos varomoji jėga. 

 Tai yra 100% veganiška kosmetika, kuri nėra testuota su gyvūnais. 

 Naujausios technologijos, inovacijos ir aukščiausios kokybės ingredientai užtikrina Paul Mitchell® 

produktų veiksmingumą, nesvarbu, kokius plaukus turėtumėte. Pasiekite geriausių rezultatų su Paul 

Mitchell® plaukų kosmetika! 

Priemonės plaukams suteikia išskirtinės prabangos, purumo, lengvumo ir blizgesio. 

 

 

 

 

Instant Moisture Shampoo  - plaukų šampūnas, 

kuris  drėkina, atgaivina ir saugo plaukus. 

Drėkinimo kompleksas suteikia puikią būklę ir 

UV apsaugą, įsiskverbdamas giliai į plauką kur 

saugo kutikulę ir žievę. Pantenolis įsiskverbia į 

plauką ir padidina apimtį. Taip pat atstato 

pažeistus kutikulės sluoksnius, suteikia spindesį. 

Ramunėlės, hena, rozmarinas, alijošius ir jojoba 

su kondicionieriais padeda sustiprinti spindesį. 
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Instant moisture Mask – plaukų kaukė su sojų 

proteinais ir taukmedžio sviestu kartu su Instant 

Moisture kompleksu drėkina, stiprina ir didina 

plauko elastingumą. Lengvina šukavimą ir 

suteikia spindesį. Specialūs ingridientai padeda 

lengviau iššukuoti ir suteikia spindesį. Pantenolis 

įsiskverbia į plauką ir padidina apimtį. Taip pat  

atstato pažeistus kutikulės sluoksnius. 

 

Color Protection® Daily Shampoo - šampūnas 

dažytiems plaukams švelniai valo, suteikdamas 

stiprumo, elastingumo ir apimties. Apsaugo - 

saulėgrąžų ekstraktas saugo plauką nuo UVA ir 

UVB spindulių ir neleidžia spalvai išblukti.  

 

Color Protection® Daily Conditioner  -

kondicionierius dažytiems plaukams  

atpalaiduoja ir atstato dažytus plaukus.  

Akimirksniu atpalaiduoja ir glotnina dažytų 

plaukų struktūrą, o daržovių proteinai, 

aminorūgštys ir pantenolis stiprina ir drėkina 

dažytą plauką.  
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2. MOKYMO ELEMENTAS. ATPALAIDUOJANTČIO GALVOS MASAŽO ATLIKIMAS 

PAGAL TECHNOLOGIJĄ 

Galvos masažas turi būti pagrindas plaukų priežiūros kategorijoje, nes jis atpalaiduoja klientą, 

padidiną pasitenkinimą ir skatina papildomus produktų pardavimus. Dažniausiai rekomenduojama 

daryti masažą prieš galvos plovimą. Masažo trukmė trunka tiek pat, kiek produkto veikimo laikas, 

vidutiniškai 10 - 15 minučių. Galvos masažas gali būti atliekamas su įvairiomis gydomosiomis 

priemonėmis: ampulėmis, balzamais, emulsijomis – taip geriau įsisavinami vitaminai, įvairios 

naudingos medžiagos. Produktai dažniausiai naudojami įmasažuojant į plaukus ir galvos odą. Ypač 

rekomenduojamas tiems, kurių galvos oda ir plaukai sausi.  

Galvos masažo poveikis: 

 Gerina ir suaktyvina galvos odos kraujotaką. Padidėjusi cirkuliacija užtikrina, kad arterijos 

tiekia pakankamą maistingų medžiagų kiekį galvos odai. Tai turi tiesioginę įtaką plaukams ir 

galvos odai. 

 Stimuliuoja riebalų gamybą, o riebalai yra natūralus aliejinis kondicionierius. Todėl atliekant 

masažą galvos oda užtikrina riebalinių liaukų veiklą, tad plaukai tampa natūraliai ir sveikai 

spindintys. 

 Gali padidinti plaukų priežiūros produktų efektyvumą, nes atidaro galvos odos poras, todėl 

geriau sugeriami produktai bei aktyvuojami produktų ingredientai. 

 Stimuliuoja plaukų augimą, todėl ypač reikalingas tiems, kuriems slenka plaukai. 

 Atskiria negyvas odos ląsteles bei stabdo pernelyg greitą riebalų gaminimosi procesą, kuriam 

sutrikus plaukai tampa per riebūs. 

Klaidos, kurių reikia išvengti: 

1. Neryžtingi judesiai: oda ir raumenys nepakankamai atpalaiduojami. 

2. Pirštai šliaužia per galvos odą: plaukai tempiami, masažas skausmingas. 

3. Per ilgi nagai: masažas skausmingas, galima sužeisti kliento galvos odą. 

4. Pirštai per daug sulenkti: per mažai spaudžiama oda. 

5. Pirštai per daug tiesūs: klientui masažas nemalonus. 

Gero masažo taisyklės: 

 Visi judesiai turėtų būti atpalaiduojantys ir lėti. 

 Visuomet palaikykite kontaktą su klientu masažo metu. 

 Plaukai neturi būti šlapi, kad produktas nepatektų į kliento akis ar ant drabužių. 
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2.1. ATPALAIDUOJANČIO GALVOS MASAŽO TECHNOLOGINĖ KORTELĖ 

 

 

Naudojimas 

Atliekant galvos masažą naudoti specialias 

kosmetikos priemones, kurias reikia švelniai 

įmasažuoti į galvos odą. 

 

 

 

Plaukų šukavimas atgal 

Atliekant šią masažo dalį, rankas reikia 

tvirtai uždėti ant pečių ir spaudžiant braukti 

žemyn iki alkūnių. 

Judesius kartoti 2- 3 kartus. 

 

 

 

Glostymo etapas 

Ranką pridėti prie kaktos, plaukų augimo 

krašto.  

Pradėti nuo plaukų augimo krašto lėtai 

braukti kairės rankos pirštais ir delnu atgal, 

išilgai galvos odai, rankas laikant plokščias. 

Tęsti link sprando ir nugaros. Sukeisti 

rankas ir pakartoti judesius po tris kartus 

kiekvienoje galvos pusėje. 

 

 

 

 

Glostymo etapas 

Šiame etape abiejų rankų pirštais braukti 

nuo plaukų augimo krašto prie kaktos link 

apatinės pakaušio dalies. 

Įsitikinti, kad pirštų judesiai seka vienas 

paskui kitą ir nuolat palaikomas kontaktas su 

kliento galva. 

Judesius kartoti po tris kartus kiekvienoje 

galvos pusėje. 

 

 Trynimo etapas 
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Ranką pridėti prie kaktos, plaukų augimo 

krašto.  

Kairiosios rankos du pirštus uždėti plaukų 

augimo linijos priekyje. 

Pirštų galiukais atlikti tris sukamuosius 

judesius, palaipsniui judant žemyn link 

pakaušio apatinės dalies 3cm intervalais, kol 

išplėsite masažą į nugarą. 

 

 

 

 

Trynimo etapas 

Tęsti sukamuosius judesius kairės galvos 

pusėje, o tada judėti žemyn link apatinės 

pakaušio dalies,  kol išplėsite masažą ant 

pečių 

Sukeisti rankas ir paartoti judesius po tris 

kartus kiekvienoje pusėje.  

 

 

 

Trynimo etapas 

Abi rankas laikyti ant smilkinių ir švelniai 

spausti bei atlikti tris sukamuosius judesius. 

 

 

Glostymo etapas 

Judėti žemyn link pakaušio, tada išplėsti 

masažą per sprandą kaklo dalyje ir per 

nugarą. 

 

 

Užbaigiamasis etapas 

Šis etapas yra atpalaiduojantis ir skatinantis 

gerai savijautai. Rankas pridėti prie kaktos, 

plaukų augimo krašto. Lėtai traukiant atgal, 

išilgai galvos odai, rankas laikant plokščias. 

Tęsti link sprando. Sugriebti petį ir 

masažuoti raumenis sukamaisiais judesiais. 

Baigti stipriu paspaudimu nuo kaklo link 

pečių, žemyn rankomis. Kartoti 4-5 kartus. 

. 
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3. MOKYMO ELEMENTAS. PLAUKŲ IR GALVOS ODOS PRIEŽIŪROS PROCEDŪRŲ 

TECHNOLOGIJOS „NIOXIN“ KOSMETIKOS PRIEMONĖMIS 

3.1.  „NIOXIN“ plaukų priežiūros priemonių specifikacijos 

 

Atnaujinamasis plaukų eliksyras „ Nioxin 

Rejuvenating Elixir“ 

Plaukų tekstūrą atnaujinantis eliksyras, kurio dėka 

plaukai tampa minkšti, švytintys ir nesulipinti. 

 

Plaukų stipriklis „ Nioxin Diaboost Intensive 

Treatment“ 

Šis losjonas stiprina plaukus, saugo juos nuo 

lūžinėjimo ir kenksmingo aplinkos poveikio. 

Plaukai tampa pastebimai tankesni, puresni ir 

lengviau šukuojami. 

 

Atkuriamoji plaukų kaukė „ Nioxin Deep 

Repair Hair Masque“ 

Atkuriamoji kaukė stiprina plaukus, mažina 

lūžinėjimą bei apsaugo nuo galimų pažeidimų. 

Idealiai tinka pažeistiems, sausiems ar dažytiems 

plaukams. Jie tampa gyvybingi, spindintys ir 

švelnūs it šilkas. 
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„ Nioxin“ šampūnas 

Plaukų ir galvos odos šampūnas yra skirtas 

normaliems ir retokiems plaukams bei chemiškai 

paveiktiems plaukams. Šampūnas padeda pašalinti 

plaukų folikulus užkemšančius galvos odos 

išskiriamus riebalus, riebalų rūgštis ir įvairias 

nuosėdas. Taip pat daro plaukus puresnius, todėl 

jie atrodo tankesni.  

 

3.2. SLENKANČIŲ PLAUKŲ ATSTATYMO PROCEDŪRA „NIOXIN“ KOSMETIKOS 

PRIEMONĖMIS 

Slenkantys plaukai kamuoja ne vieną moterį, šią problemą gali lemti hormonai, genetika, 

sezoniškumas, stresas ir kitos priežastys. 
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Tyrimu nustatoma galvos odos ir plaukų būklė. 

Pagal tai parenkamas tam tikro numerio šampūnas 

ir kondicionierius. 

 

 

Šampūnu plaukai išplaunami du kartus ir labai 

gerai nusausinami. Ant nusausintų plaukų 

uždedamas kondicionierius. Jis švelniai 

įmasažuojamas į plaukus ir nuskalaujamas. 

 

 

Uždedama atkuriamoji „ NIOXIN“ plaukų kaukė. 

Ji laikoma 10 min. 
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Naudojamas retėjančių plaukų stipriklis – ši 

priemonė padeda sumažinti plaukų lūžinėjimą net 

54%. Priemonė lašinama prie šaknų per plaukų 

sklastymą, tada sukamaisiais judesiais 

įmasažuojam į galvos odą. 

 

Prie plaukų šaknų vienodu sluoksniu užpurškiama 

apimtį didinančio losjono „ Diaboost“. 

 

 

Plaukai išdžiovinami ir ištepami atnaujinamuoju 

eliksyru, kuris minkština plaukus ir suteikia jiems 

žvilgesio. 
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3.3. GILUMINIS GALVOS ODOS VALYMAS „NIOXIN“ PLAUKŲ PRIEŽIŪROS 

PRIEMONĖMIS 

 Nioxin priemonės nuo plikimo naudoja pažangiausias technologijas tam, kad padėtų turėti 

storesnius, tankesnius ir sveikus plaukus. Šis gamintojas nuolat tobulina turimą produkciją į pagalbą 

pasitelkdamas naujausias technologijas ir inovacijas tam, kad atrastų veiksmingiausią priemonę nuo 

plikimo. 

Nioxin Scalp Renew – galvos odos šveitiklis, kuris atnaujina paviršinius odos sluoksnius, atkuria ir 

atgaivina galvos odą. Ši priemonė nušveičia odą, išvalo aplink plaukų folikulus esančias sankaupas, 

padeda pagreitinti odos paviršiaus regeneraciją iki 34%. 

Šios procedūros metu yra išvaloma galvos odą, suaktyvinama galvos odos kraujotaka, stabdomas 

plaukų slinkimas, skatinamas plaukų augimas, pripildomi plaukai drėgme, suteikiama plaukams 

blizgesio, lankstumo, apimties. 

Procedūros eiga: 

 Nustatoma galvos odos būklė su Nioscope aparatu, daromos nuotraukos prieš ir po procedūros 

 Galvos oda padengiama Nioxin Scalp Renew galvos odos šveitikliu (ši kosmetinė priemonė 

pašalina aplink plaukų folikulus susikaupusias suragėjusias galvos odos ląsteles ir taip paspartina 

galvos odos paviršiaus atsinaujinimą ir padeda atkurti sveiką galvos odos bei plaukų išvaizdą) 

 Lėtais judesiais priemonė įmasažuojama į galvos odą, bei plaukų šaknis; 

 Priemonė paliekama veikti 10-15 min.; 

 Išplaunama galva su Nioxin šampūnu (parenkamas individualiai pagal plaukų išretėjimo lygį ir 

būklę); 

 Į plaukus ir galvos odą įmasažuojamas Nioxin kondicionierius (parenkamas individualiai pagal 

plaukų išretėjimo lygį ir būklę); 

 Į plaukų šaknis įpurškiamas ir įmasažuojamas Nioxin galvos odos gaiviklis (parenkamas 

individualiai pagal plaukų išretėjimo lygį ir būklę); 

 Plaukai išdžiovinami ir suformuojami. 

Procedūros dažnumas: procedūrą rekomenduojame atlikti kas 35-40 dienų. 

Trukmė: 60-90min  
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4. MOKYMO ELEMENTAS. TERAPINIO PLAUKŲ ATSTATYMO PROCEDŪROS 

ATLIKIMAS  

4.1.  „OLAPLEX“  TERAPINIS PLAUKŲ ATSTATYMAS 

Olaplex - patentuotas priedas, jungiantis suardytas plauko jungtis į vieną visumą ir 

atkuriantis struktūros vientisumą iš vidaus. Akivaizdus rezultatas - sveikesni, stipresni, glotnesni ir 

blizgantys plaukai. Net visiškai išsiplovus Olaplex pastebima geresnė ir sveikesnė plaukų būklė. 

Svarbu nepamiršti, kad Olaplex nėra kondicionierius. Kondicionierius - kosmetikos priemonė, veikianti 

plauko išorę, tuo tarpu Olaplex plauką veikia iš vidaus. 

Gali būti atliekamos dviejų tipų procedūros naudojant Olaplex: 

1. Plaukų dažymas su Olaplex 

Dažymo procedūros metu į dažus papildomai pridedama Olaplex priemonės. Tai žymiai sumažina 

plaukų pažeidimą ir kur kas ilgiau išsaugo spalvos intensyvumą.  

2. Plaukų terapinis atstatymas su Olaplex 

Jei plaukai sausi, silpni, pažeisti, nualinti nuolatinių balinimų ir dažymų, rekomenduojame Olaplex 

plaukų terapinio atstatymo procedūrą. 

Procedūrų dažnumas: 

Rezultatai yra matomi jau po pirmojo karto, tačiau rekomenduojama atlikti 2-3 Olaplex plaukų 

terapinio atstatymo procedūrų kursą, kad plaukai būtų visiškai atkurti, sustiprėtų, įgautų sveiką 

spindesį.  

OLAPLEX privalumai:  

 tinka visų tipų natūraliems ir priaugintiems plaukams;  

 saugus ir bekvapis produktas;  

 sudėtyje nėra silikonų, sulfatų, parabenų, DEA-dietanolaminų, aldehidų, naftos produktų ir 

glitimo; 

  puikiai dera prieš keratino procedūras, nes plaukas stiprinamas iš vidaus;  

 priemonė švelnina, minkština palukus, jie labiau blizga, tampa stipresni, lankstesni, mažiau 

lūžinėja; nebandyta su gyvūnais. 

Trukmė: 90 minučių. 
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4.2.  „OLAPLEX“  TERAPINIO PLAUKŲ ATSTATYMO PROCEDŪROS ATLIKIMO 

TECHNOLOGINĖ KORTELĖ 

Plaukai išplaunami ir labai gerai nusausinami.  

Tada plaukai nuo pat šaknų iki galiukų 

padengiami paruoštu mišiniu su OLAPLEX Nr.1  

Plaukai padengti priemone labai gerai 

iššukuojami. 

Išlaikymas 5 min. 

 

Praėjus 5 min. į plaukus 

įmasažuojama OLAPLEX Nr. 2 priemonė ir 

paliekama veikti 10-20 min.  

Praėjus 10-20 min. plaukai išplaunami šampūnu 

be parabenų ir sulfatų, dedamas kondicionierius. 

 

Išplauti plaukai išdžiovinami, formuojama 

šukuosena. 

Itin pažeistiems, sausiems, silpniems plaukams 

rekomenduojama įsigyti namų priežiūros 

priemonę OLAPLEX Nr.3 
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5.pav. Plaukai prieš ir po „Olaplex“  terapinio atstatymo procedūros 
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5. MOKYMO ELEMENTAS. PLAUKŲ POLIRAVIMO „SPLIT-ENDER PRO“ 

TECHNOLOGIJA  

5.1. PLAUKŲ POLIRAVIMO „SPLIT-ENDER PRO“ ATLIKIMO TECHNOLOGINĖ 

SPECIFIKACIJA 

Ši procedūra yra skirta vargstantiems su išsišakojusiais, nulūžinėjusiais plaukų galiukais, bet tuo 

pačiu norintiems išsaugoti plaukų ilgį bei formą. Procedūros metu, plaukai per visą ilgį yra poliruojami 

profesionaliu plaukų trimeriu, kuris nukerpa tik išsišakojusius, nesveikus plaukus. Atlikę plaukų 

poliravimą galėsite džiaugtis gražesniais, gyvybingesniais plaukais, kurie nustos šiauštis, o plaukus bus 

žymiai lengviau išsišukuoti. 

Procedūros eiga: 

 Išplaunami plaukai 

 Uždedama plaukų kaukė 

 Plaukai išdžiovinami fenu 

 Atliekamas plaukų poliravimas 

Procedūros trukmė: 60- 90 min. 
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Profesionalus plaukų poliravimo trimeris 

Split-Ender PRO 

 

Procedūrą pradedame nuo apatinės pakaušio 

dalies ties plaukų augimo kraštu. 

Atskiriama plona plaukų sruogelė, kuri yra 

suimama su trimeriu ir lėtai traukiama per 

visą plauko ilgį. 
 

 

Procedūros metu, plaukai per visą ilgį yra 

poliruojami profesionaliu plaukų trimeriu, 

kuris nukerpa tik išsišakojusius, nesveikus 

plaukus.  

 

Tokiu būdu yra sutvarkomi visi plaukai. 
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6 pav. Plaukai prieš ir po plaukų poliravimo procedūros 
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6. MOKYMO ELEMENTAS. PLAUKŲ BIO LAMINAVIMO INKWORKS® CLEAR NUO 

PAUL MITCHELL® PROCEDŪROS ATLIKIMAS  

6.1.  PLAUKŲ BIO LAMINAVIMAS INKWORKS® CLEAR NUO PAUL MITCHELL® 

BIO laminavimas – tai išorinis plauko padengimas, kurio dėka plaukai tampa storesni, blizgantys ir 

lygūs. Paul Mitchell® INKWORKS® CLEAR sudėtyje naudojamas bespalvis plauko dažiklis, kurio 

pagrindas – natūralūs ingridientai, neturintys savo sudėtyje amoniako ir peroksido. Paul Mitchell® BIO 

laminavimo priemonės sudėties pagrindas yra hidralizuotas kviečių proteinas, kuris turi antioksidacinį 

poveikį - drėkina ir maitina plaukus, giliai įsiskverbia į plauko vidų, stangrindamas jį. Romos 

ramunėlių šimtalapio ir kitų žolelių fitoekstraktai turi priešuždegiminį poveikį bei įtakoja plauko 

augimą. Paul Mitchell® INKWORKS® CLEAR padengia visą plauką, tačiau jo nesulipdo. Padengia 

visus plauko struktūros nelygumus, tuo apsaugodama nuo tolesnio plauko pažeidimo. Plaukai tampa 

elastingi ir lygūs. Plaukų apimtis padidėja net 10%. Paul Mitchell® INKWORKS® CLEAR apsaugo 

nuo plaukų elektrinimosi ir terminio poveikio.  

Tai nekenksminga  ir plaukui naudinga procedūra. Procedūrą geriausiai kartoti kas 3 savaites, dažniau 

daryti nėra prasmės. Dažniau atliekant procedūrą plauko diametras nepadidės daugiau kaip 10%.  Ši 

procedūra nerekomenduojama storiems iš prigimties plaukams.  Ši procedūra labai padės 

skilinėjantiems plaukų galiukams.  Plaukų galiukai skilinėja dėl to, kad trūksta drėgmės ir maistingų 

medžiagų, iap pat įtakos turi išorinis poveikis ir sveikatos problemos.  

Papildomos priežiūros po BIO laminavimo nereikia. Pagrindinė sąlyga – nenaudoti giliai valančių 

šampūnų. Geriausias rezultatas pasiekiamas naudojant Paul Mitchell® produktus t.y. šampūnus, 

kondicionierius, kaukes bei formavimo priemones.  

 Prieš procedūrą yra būtina diagnozuoti plauko kokybę ir individualiai parinkti produktus, 

išsaugojančius plauko drėgmės balansą. Tik tokiu atveju laminavimas suteikia stulbinantį sveikų 

plaukų vaizdą. 

Atlikimo technologija 

1. Plaukai išplaunami Shampo Twoo šampūnu, kuris pašalina mineralines apnašas, drėkina ir 

glotnina plaukus, prisotina drėgmės. 

2. Plaukai sudrėkinami proteininiu kondicionieriumi Awapuhi Moisture Mist. 

3. Uždedama Paul Mitchell® INKWORKS® CLEAR – plaukų laminavimo priemonė kuri yra 

pagaminta iš visiškai natūralių medžiagų ir be jokio silikono. Uždedama politileninė kepurėlė. 

Laikome 25-30 min. 
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7. MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

7.1. UŽDUOČIŲ VARIANTŲ APRAŠYMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

I užduoties aprašymas (darbas su  plaukų diagnostikos aparatu): 

 paruošiamieji darbai; 

 laikytis saugumo technikos reikalavimų;  

 išanalizuoti sveiką ir anomalią plauko šaknis; 

 nustatyti plaukų struktūros pokyčius bei augimo fazes plaukų diagnostikos aparatu; 

 baigiamieji darbai. 

II užduoties aprašymas (darbas su diagnostikos kortele ir plaukų priežiūros priemonių 

parinkimas): 

 paruošiamieji darbai; 

 susipažinti su diagnostikos kortele ir jos panaudojimo galimybėmis;  

 nustatyti kliento plaukų būklę; 

 užpildyti plaukų priežiūros diagnostinę kortelę; 

 surašyti gautus rezultatus ir sudaryti individualią gydymo programą; 

 parinkti kosmetikos priemones. 

III užduoties aprašymas (atpalaiduojantis galvos masažas): 

 paruošiamieji darbai; 

 parinkti priemones galvos masažui; 

 atlikti galvos plovimą ir atpalaiduojantį masažą; 

 baigiamieji darbai. 

IV užduoties aprašymas (plaukų priežiūros procedūros atlikimas): 

 paruošiamieji darbai; 

 parinkti priemones plaukų priežiūros procedūrai atlikti; 

 plaukų priežiūros procedūra pasirinktomis priemonėmis; 

 baigiamieji darbai. 

Vienos užduoties atlikimo laikas 6 val. 
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