
 
 

PROJEKTAS „PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS“  

(NR. VP1 – 2.2 – ŠMM-02-V-02-001) 

PLAUKŲ PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMO PROGRAMOS 

MOKYMO MEDŽIAGA 

Mokymo medžiagos rengėjai: 

Viktorija Amelina 

UAB „HENKEL LIETUVA“ techninių žinių vadovė Baltijos šalims 

Kristina Čemeškaitė 

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, 

vyresnioji profesijos mokytoja 

 



PLAUKŲ PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

       
2 Mokymų medžiaga 

TURINYS 

MODULIS B 1.1 GROŽIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS .......................................................... 4 

1. MOKYMO ELEMENTAS. GROŽIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS GROŽIO SALONE 

„BOMOND“ ............................................................................................................................................. 4 

1.1. Įmonės internetinė svetainė: www.bomondsalon.lt ............................................................................ 4 

1.2. Įmonės informacinė ir reklaminė medžiaga ....................................................................................... 4 

1.3 Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ ............... 8 

2 MOKYMO ELEMENTAS.  GROŽIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS GROŽIO SALONE 

„ARTIST“ .............................................................................................................................................. 25 

2.1. Internetinė sveitainė www.ledi.lt ...................................................................................................... 25 

2.2. Įmonės informacinė ir reklaminė medžiaga ..................................................................................... 25 

3. MOKYMO ELEMENTAS.  MOKYTOJO ATASKAITA ............................................................ 29 

3.1. Ataskaitos reikalavimai ir ataskaitos vertinimo kriterijai ................................................................. 29 

MODULIS B.1.2. GROŽIO PASLAUGŲ TECHNOLOGINĖS NAUJOVĖS IR PLĖTROS 

TENDENCIJOS ..................................................................................................................................... 31 

1. MOKYMO ELEMENTAS. GROŽIO PASLAUGŲ TECHNOLOGIJŲ NAUJOVIŲ 

APŽVALGA ........................................................................................................................................... 31 

1.1. Internetinė sveitainė www.henkel.com ............................................................................................ 31 

1.2. „Schwarzkopf & Henkel“ kompanijos informacinė ir reklaminė medžiaga .................................... 32 

1.3. Schwarzkopf professional „Indola exclusively“ kosmetikos linijos specifikacijos ......................... 36 

1.4. Žurnalų „Schwarzkopf naujovės, tendencijos, mada ir stilius“, 2011/01, 2012/03.......................... 50 

1.5. Įrankių katalogo „Salon tool collection“  kopijos ............................................................................ 50 

2. MOKYMO ELEMENTAS.  GROŽIO PASLAUGŲ PLĖTRA .................................................... 56 

2.1. Internetinė sveitainė www.henkel.com ............................................................................................ 56 

2.2 „Schwarzkopf & Henkel“ kompanijos informacinė ir reklaminė medžiaga ..................................... 56 

2.3. Paskaitos „Grožio paslaugų rinkos plėtra“ konspektas .................................................................... 57 

3. MOKYMO ELEMENTAS. MOKYTOJO PROJEKTAS „ĮGYTŲ ŽINIŲ  PRITAIKYMAS 

PROFESINIO RENGIMO PROCESE“ ............................................................................................. 62 

3.1. Projekto reikalavimai ir vertinimo kriterijai ..................................................................................... 62 



PLAUKŲ PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

       
3 Mokymų medžiaga 

MODULIS. S.1.1. PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PROCEDŪRŲ ATLIKIMAS NAUDOJANT 

NAUJAS MEDŽIAGAS BEI ĮRANGĄ ............................................................................................... 65 

1. MOKYMO ELEMENTAS. PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS ATLIKIMAS BEI KOSMETIKOS 

PRIEMONIŲ PARINKIMAS .............................................................................................................. 65 

1.1. Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ ............ 65 

1.2. Plaukų diagnostikos kortelė .............................................................................................................. 65 

1.3. Plaukų diagnostikos aparato naudojimo instrukcija ......................................................................... 77 

1.4. Plaukų priežiūros kosmetikos priemonių:,,BC Bonacure” ir ,,Hairtherapy” katalogų su  

specifikacijomis kopijos .......................................................................................................................... 80 

2. MOKYMO ELEMENTAS. GALVOS MASAŽO ATLIKIMAS PAGAL ,,BC BONACURE” 

TECHNOLOGIJĄ .............................................................................................................................. 113 

2.1. Plaukų priežiūros priemonių ,,BC Bonacure” specifikacijos ......................................................... 113 

2.2. Galvos masažo  ,,BC Bonacure”  produktais  technologinė kortelė ............................................... 115 

2.3. Galvos masažo atlikimo pagal „BC Bonacure“ technologija video medžiaga ............................... 119 

3. MOKYMO ELEMENTAS. GALVOS PLOVIMO TECHNOLOGIJA PO PLAUKŲ 

DAŽYMO ............................................................................................................................................. 120 

3.1. Plaukų priežiūros priemonių ,,BC Bonacure”  katalogo su specifikacijomis kopija ...................... 120 

3.2. Dažytų plaukų galvos plovimo technologinė kortelė ..................................................................... 141 

4. MOKYMO ELEMENTAS. PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PROCEDŪROS EKOLOGIŠKOMIS 

KOSMETIKOS PRIEMONĖMIS ..................................................................................................... 143 

4.1. „ESSENSITY Care“ plaukų priežiūros priemonių katalogo kopija ............................................... 143 

4.2. [3D] MENSION ir „OSiS+“ plaukų formavimo produktų linijos katalogų kopijos ...................... 150 

5. MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS ..................................................... 168 

5.1. Užduočių variantų aprašymai ir vertinimo kriterijai ...................................................................... 168 

PLAUKŲ PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO 

PROGRAMOS MOKYMO MEDŽIAGOS RENGIMUI NAUDOTA LITERATŪRA ............... 173 

PRIEDAI .............................................................................................................................................. 175 



PLAUKŲ PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

       
4 Mokymų medžiaga 

MODULIS B 1.1 GROŽIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS 

1. MOKYMO ELEMENTAS. GROŽIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS GROŽIO SALONE 

„BOMOND“ 

1.1. ĮMONĖS INTERNETINĖ SVETAINĖ: WWW.BOMONDSALON.LT 

 

1. pav. 

1.2. ĮMONĖS INFORMACINĖ IR REKLAMINĖ MEDŽIAGA 

Salono istorija 

 

2.  pav. Grožio salono „ Bomond“ logotipas 

Salonas savo veiklą pradėjo 1999 metais. 2006 metais apdovanotas kaip geriausias salonas 

Lietuvoje, pelnė didįjį prizą „Metų salonas“. Salone „Bomond“ 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 

http://www.bomondsalon.lt/
http://www.bomondsalon.lt/lt?com=gallery&cat=9
http://www.bomondsalon.lt/meistrai
http://www.bomondsalon.lt/meistrai
http://www.bomondsalon.lt/nuotraukos
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kirpimo ir dažymo tendencijas. Grožio salone dirbo įžymiausi meistrai iš Italijos, Rusijos, Latvijos, 

Anglijos, profesionalai iš garsiausių pasaulio akademijų. Salone „Bomond“ 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.  

Salono „ Bomond“ meistrai 

Grožio salono pasididžiavimas - tai salono meistrai. 

 

3. pav. 

Raselė Masidunskienė, profesionali plaukų kirpimų, šukuosenų mados meistrė. Tarptautinės 

klasės teisėja, turinti išimtinę teisę būti komisijos nare visuose pasaulio ir Europos kirpėjų 

čempionatuose. Pasaulinės kirpėjų organizacijos (OMC) komisijos narė. Keturis kartus buvo 

sertifikuota teisėja Pasaulinės kirpėjų organizacijos ekspertų: 

 Vokietija – Darmštatas;  

 Prancūzija – Paryžius;  

 Prancūzija – Kanai;  

 Rusija – Maskva.  

Tris kartus pasaulio čempionatų dalyvė ir laureatė:  

 JAV – Vašingtonas;  

 Italija – Milanas;  

 Korėja – Seulas.  

Daugkartinė Europos čempionatų dalyvė ir laureatė:  

http://www.bomondsalon.lt/nuotraukos
http://www.bomondsalon.lt/?com=sheets&id=16
http://www.bomondsalon.lt/?com=sheets&id=16
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 Graikija – Atėnai;  

 Prancūzija – Paryžius;  

 Rusija – Maskva;  

 Italija – Milanas ir kt.  

Daugkartinė tarptautinių konkursų dalyvė ir laureatė: 

 1 kartą III-iosios vietos laimėtoja;  

 3 kartus tapo I-osios vietos laimėtoja;  

 4 kartus nuskynė didžiojo prizo laurus.  

Apdovanota „Auksinėmis žirklėmis“ už darbą su jaunaisiais Lietuvos kirpimo meistrais – 

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

konkursiniams darbams. 

 

4. pav. 

Vardan Israelian. Pasiekimai: 1998 m. – festivalio In Vogue grožio konsultantas. 2005 m. – 

konkurso „Auksines žirklės“ metų meistras.  

 

5. pav. 

Sandra Noreikaitė Baltijos šalių konkursų dalyvė, Lietuvos konkursų nugalėtoja, tarptautinių 

seminarų dalyvė. Išsilavinimas: Kauno profesinio rengimo mokykla, plataus profilio kirpėjo 

specialybė. Vilniaus kolegija, šukuosenų dizainas. 

1 lentelė.  

Salono kontaktai  

Adresas: Vilnius, A. Smetonos g. 7  Registracijos telefonas 

http://www.bomondsalon.lt/?com=sheets&id=12
http://www.bomondsalon.lt/?com=sheets&id=12
http://www.bomondsalon.lt/?com=sheets&id=14
http://www.bomondsalon.lt/?com=sheets&id=14
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Telefonas: +370 5 262-50-12 

Mobilus telefonas: +370 604-144-50 

El. paštas: info@bomondsalon.lt 

Skype: bomondsalon 

Išankstinė registracija tel. 

+370 5 262-50-12 

 

Darbo laikas: 

I-V  8.00 -19.00 

VI   8.00 -17.00 

VII  nedirbame 

Daugiau informacijos apie įmonę: www.bomondsalon.lt 

Elektroninė rinkodara 

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. 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 – pastovūs 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. 

6. 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. 

http://www.bomondsalon.lt/
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1.3 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=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=167300&b=
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LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 117:2007 

„GROŽIO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ 

 

I. TAIKYMO SRITIS 

 

1. Ši higienos norma nustato pagrindinius grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimus. 

2. Ši higienos norma privaloma visiems Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, 

projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems statinius ir patalpas, kuriose 

teikiamos grožio paslaugos, paslaugų teikėjams bei kontroliuojančioms institucijoms. 

 

II. NUORODOS 

 

3. Teisės aktai, į kuriuos pateiktos nuorodos šioje higienos normoje: 

3.1. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324); 

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir 

veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi 

tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127); 

3.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl 

statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 75-2729); 

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 277 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 

ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ (Žin., 2000, Nr. 44-1278); 

3.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 2001 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 645/169 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

23:2001 „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji 

reikalavimai“ (Žin., 2001, Nr. 110-4008); 

3.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 288 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias 

leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 43-1526); 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=82186&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=145519&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=79699&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=171426&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=257930&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=101854&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=157275&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=133837&b=
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3.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 239 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ 

(Žin., 2002, Nr. 59-2404); 

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 358 „Dėl 

Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3361); 

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-51 

„Dėl Asmenų, kurie privalo įgyti žinių sveikatos klausimais, profesijų sąrašo, ir asmenų, kurie dėl savo 

darbo ar kitos veiklos pobūdžio privalo įgyti pirmosios medicinos pagalbos teikimo žinių ir įgūdžių, 

profesijų ir veiklos sričių sąrašo bei mokymo tvarkos tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 18-795); 

3.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 

„Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, 

pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605); 

3.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-520 

„Dėl Lietuvos higienos normos 33-1:2003 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir 

darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 87-3957); 

3.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-

757 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, 

draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 21-647); 

3.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-479 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų 

mikroklimatas“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 105-3911); 

3.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. V-180 

„Dėl Ūkinės komercinės veiklos rūšių, kuriomis versdamiesi fiziniai ir juridiniai asmenys privalo turėti 

leidimą-higienos pasą, sąrašo bei Leidimo-higienos paso išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, 

Nr. 41-1319). 

 

III. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI 

 

4. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai: 

A kategorijos paslauga – paslauga, kurią teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas 

užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=169012&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=175708&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=205460&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=216308&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=217617&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=226657&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=236900&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=253226&b=
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papuošalų vėrimo, plaukų skutimo, manikiūro ir pedikiūro karpant nagų odeles ir kitos invazinės grožio 

paslaugos); 

B kategorijos paslauga – paslauga, kurią teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė (veido ir kūno, 

plaukų priežiūros, manikiūro ir pedikiūro nekarpant nagų odelių paslaugos, plaukų šalinimo vašku, 

dekoratyvinės kosmetikos ir kitos neinvazinės grožio paslaugos); 

dekoratyvinės kosmetikos paslauga – paslauga, kurią teikiant ant kliento epidermio, plaukų, nagų, 

lūpų užtepama, užpurškiama, užklijuojama ir pan. atitinkamas dekoratyvinės kosmetikos gaminio 

kiekis; 

dezinfekcija – daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus bakterijų sporas, sunaikinimas 

aplinkoje fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis; 

gravitacinis garo sterilizatorius – garo sterilizatorius, kuriame oras ir kitos inertinės dujos iš 

sterilizuojamų daiktų ir iš sterilizatoriaus kameros pašalinami gravitaciniu oro pašalinimo būdu; 

grožio paslauga – plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, 

ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos ir kt.; 

instrumento valymas – pirminis teršalų šluostymas, instrumento mirkymas ir plovimas, skalavimas 

vandeniu; 

ilgalaikio (permanentinio) makiažo paslauga – specialių dažų ar pigmentų įterpimas į odą veido 

srityje, paryškinant ar pakoreguojant antakių, akių, lūpų kontūrus; 

karšto oro sterilizatorius – įrenginys, kuriame instrumentai sterilizuojami 1600 C–1800 C 

temperatūros oru; 

kosmetikos gaminys – medžiaga ar preparatas, skirtas išorinėms kūno dalims (epidermiui, 

plaukams, nagams, lūpoms ir išoriniams lyties organams) arba dantims, burnos ertmės gleivinei tik/ar 

daugiausia valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą ir/ar koreguoti kvapą, apsaugoti ir/ar palaikyti jų gerą 

būklę; 

nagų priežiūros paslauga – manikiūro, pedikiūro, dirbtinio nagų priauginimo ir kitos su nagų 

priežiūra susijusios paslaugos; 

papuošalų vėrimo paslauga – paslauga, kurios metu į įvairias kūno vietas įveriami papuošalai; 

plaukų priežiūros paslauga – plaukų plovimo, plaukų kaukių dėjimo, kirpimo, skutimo, 

šukuosenos formavimo, ilgalaikio plaukų sušukavimo, plaukų priauginimo, tiesinimo ir kitos su plaukų 

priežiūra susijusios paslaugos; 
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sanitizatorius – įrenginys, kuriame išvalyti instrumentai dezinfekuojami ultravioletiniais 

spinduliais; 

sterilizacija – mikroorganizmų ir jų sporų sunaikinimas fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis; 

sterilus instrumentas – instrumentas be gyvybingų mikroorganizmų ir jų sporų; 

tatuiravimo paslauga – ilgalaikio (permanentinio) ženklo ar piešinio ant odos atlikimas adata 

įterpiant specialius dažus ar pigmentus; 

vakuuminis garo sterilizatorius – garo sterilizatorius, kuriame oras ir kitos inertinės dujos 

pašalinamos vakuumo būdu; 

veido ir kūno priežiūros paslauga – kosmetinio masažo, kosmetinių kaukių dėjimo, plaukų 

šalinimo ir kitos su veido ir kūno priežiūra susijusios paslaugos. 

 

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

5. Grožio paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas [3.1]. 

6. Fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys grožio paslaugas, turi turėti leidimą-higienos pasą šiai 

veiklai [3.14]. 

7. Kosmetikos gaminiai, naudojami teikiant grožio paslaugas, turi atitikti teisės aktų reikalavimus 

[3.6; 3.12]. Jie turi būti naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir naudojimo instrukcijų. 

8. Grožio paslaugos vartotojui turi būti suteikta informacija apie riziką, susijusią su paslaugų 

teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę kūno vietų, ypač suteikus A kategorijos paslaugą, priežiūrą. 

9. Grožio paslaugų teikėjas turi turėti kiekvienos teikiamos grožio paslaugos aprašą (paslaugos 

teikimo technologijos (proceso atlikimo būdo ir priemonių) aprašymą). 

10. Paslaugų vartotojui pareikalavus, privaloma pateikti informaciją apie naudojamus instrumentų 

valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos būdus, naudojamus kosmetikos gaminius, dažus, papuošalus. 

11. Grožio paslaugų teikėjas turi turėti įmonės pirmosios pagalbos rinkinį. Jo sudėtis ir apimtis turi 

atitikti teisės akto reikalavimus [3.10]. Turi būti paskirtas už įmonės pirmosios pagalbos rinkinio 

priežiūrą ir jo papildymą atsakingas asmuo. 

12. Patalpų, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai turi būti naudojamos teisės akto nustatyta tvarka 

leistos naudoti priemonės [3.8]. 

13. Grožio paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos turi būti šalinamos kiekvieną dieną baigus 

darbą. 
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14. Vienkartiniai ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai, naudojami teikiant grožio paslaugas, 

išpakuojami klientui matant. 

15. Draudžiama pakartotinai naudoti vienkartinius instrumentus. 

16. Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui turi būti naudojami švarūs, kitiems 

vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei servetėlės. 

 

V. BENDRIEJI PATALPŲ REIKALAVIMAI 

 

17. Teikiant grožio paslaugas turi būti šios patalpos: 

17.1. grožio paslaugų teikimo patalpa(-os); 

17.2. laukiamasis kambarys arba paslaugų teikimo patalpoje įrengta atskira zona, skirta 

laukiantiems paslaugų vartotojams; 

17.3. personalo patalpa; 

17.4. pagalbinė patalpa darbo priemonėms laikyti (jos gali nebūti, jeigu yra ne daugiau kaip 3 darbo 

vietos ir personalo patalpoje pakanka vietos darbo priemonėms laikyti); 

17.5. tualetas; 

17.6. kitos patalpos (instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpa (-os) (arba grožio 

paslaugų teikimo patalpoje(-ose) numatyta atskira instrumentų valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai 

skirta zona, skalbimo patalpa ir kt.), atsižvelgiant į teikiamų paslaugų asortimentą ir grožio paslaugų 

teikėjo poreikius. 

18. Teikiant grožio paslaugas: 

18.1. vėdinimas projektuojamas ir įrengiamas vadovaujantis teisės akto reikalavimais [3.3]. Jeigu 

patalpos, kuriose teikiamos grožio paslaugos, įrengiamos individualiuose ar daugiabučiuose 

gyvenamuosiuose namuose, jose turi būti suprojektuotos ir įrengtos atskiros vėdinimo sistemos, 

izoliuotos nuo kitų pastato patalpų vėdinimo sistemų. Iš šių patalpų šalinamo oro kiekis turi būti 

didesnis už įeinančio oro kiekį; 

18.2. turi būti įrengta mechaninė vėdinimo sistema, jeigu eksploatuojamos daugiau kaip 3 darbo 

vietos vienos pamainos metu; 

18.3. mikroklimatas turi atitikti teisės akto reikalavimus [3.13]; 

18.4. turi būti įrengtas apšvietimas, atitinkantis teisės akto reikalavimus [3.4]. Dirbtinė apšvieta 

grožio paslaugų teikimo darbo vietose turi būti ne mažesnė kaip 500 liuksų. Jeigu grožio paslaugų 
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teikimo patalpose neįrengtas natūralus apšvietimas, dirbtinei apšvietai turi būti naudojamos dienos 

šviesos lempos; 

18.5. kenksmingų cheminių medžiagų kiekiai darbo aplinkos ore neturi viršyti didžiausių leidžiamų 

koncentracijų, nurodytų teisės akte [3.5]; 

18.6. turi būti įrengta šalto ir karšto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistema, prijungta prie 

centralizuotų tinklų arba prie vietinių valymo įrenginių; 

18.7. iš patalpų kylantis triukšmas neturi viršyti teisės akto nustatytų didžiausių leidžiamų akustinio 

triukšmo lygių gyvenamojoje ir darbo aplinkoje [3.11]. 

 

VI. BENDRIEJI PATALPŲ ĮRENGIMO IR INVENTORIAUS REIKALAVIMAI 

 

19. Grožio paslaugų teikimo patalpoje(-ose) turi būti praustuvė, rankų higienos priemonės (skystas 

muilas, rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartiniai 

rankšluosčiai, atliekų surinkimo talpykla. 

20. Laukiamajame kambaryje turi būti įrengtos sėdimos vietos laukiantiems paslaugų vartotojams ir 

drabužių kabykla. 

21. Personalo patalpoje turi būti įrengtos atskiros spintos arba spintos su pertvaromis teikiančių 

paslaugas asmenų darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams bei daiktams laikyti. 

22. Pagalbinėje patalpoje turi būti įrengtos atskiros spintelės (lentynos) kosmetikos gaminiams, 

valikliams, dezinfekcijos priemonėms ir valymo inventoriui laikyti, nešvarių skalbinių talpykla. 

Pagalbinėje patalpoje turi būti sumontuota skalbimo ir džiovinimo įranga, jeigu panaudoti skalbiniai 

skalbiami vietoje. 

23. Tualete turi būti praustuvė ir rankų higienos priemonės (skystas muilas, rankų dezinfekcijos 

priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartiniai rankšluosčiai, atliekų surinkimo 

talpykla. 

24. Instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje) turi būti praustuvė 

instrumentams plauti, vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti. 

25. Paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės, turi būti lygūs, padengti 

drėgmei, valikliams ir dezinfekcijos priemonėms atsparia medžiaga. 

26. Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas (paslaugų vartotojams 

skirtos kėdės, atramos galvai ir kt.), turi būti nelaidūs drėgmei, atsparūs valikliams ir dezinfekcijos 

priemonėms. 
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27. Patalpų grindys turi būti lygios, be plyšių, nelaidžios vandeniui, atsparios valikliams ir 

dezinfekcijos priemonėms. Sienos turi būti padengtos lygia, atsparia drėgmei danga. 

 

VII. BENDRIEJI INSTRUMENTŲ, ĮRANGOS IR KITO INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS 

REIKALAVIMAI 

 

28. Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio 

paslaugą, dengiami vienkartiniu užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų 

vartotojo. 

29. Užteršti paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės, turi būti nuvalomi iš 

karto, o darbo pamainos pabaigoje ir dezinfekuojami. 

30. Instrumentų turi būti tiek, kad juos būtų galima efektyviai valyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti. 

31. Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami, vadovaujantis Instrumentų valymo, 

dezinfekcijos, sterilizacijos taisyklėmis, pateiktomis šios higienos normos 1 priede. 

32. Paruošti naudoti instrumentai turi būti laikomi švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje. 

33. Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai turi būti naudojami pagal 

gamintojo rekomendacijas. 

34. Grožio paslaugų teikėjas turi turėti įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos 

įrenginių techninius dokumentus ir jų naudojimo aprašymus lietuvių kalba. 

35. Panaudoti aštrūs vienkartiniai instrumentai ir kiti suteršti krauju ar kitais kūno skysčiais daiktai 

(vienkartinės pirštinės, vatos, marlės gabalėliai ir kt.) surenkami į specialias nedūžtančias, 

nepraduriamas, sandariai uždaromas talpas. Užpildžius talpą ne daugiau kaip 2/3, atliekos užpilamos 

dezinfekcijos priemonės tirpalu, skirtu kietų atliekų nukenksminimui. Atliekas išlaikius dezinfekcijos 

priemonės gamintojo nurodytą dezinfekcijos laiką, dezinfekcijos tirpalas nupilamas, talpa sandariai 

uždaroma, sutvirtinama stipria lipnia juosta ir šalinama kaip buitinės atliekos. 

36. Panaudotos vienkartinės nesuterštos krauju ar kitais kūno skysčiais pirštinės nusimaunamos 

išverčiant vidine puse į viršų, sudedamos į storo plastiko maišus ir šalinamos kaip buitinės atliekos. 

37. Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtose švariose uždarose spintose arba talpyklose. 

38. Panaudoti skalbiniai surenkami į nešvariems skalbiniams skirtą talpyklą. 

39. Panaudoti skalbiniai skalbiami skalbykloje arba tam skirtoje patalpoje, kurioje sumontuota 

skalbimo ir džiovinimo įranga. 
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VIII. SPECIALIEJI PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

40. Plaukų priežiūros paslaugų teikimo patalpoje: 

40.1. vienai darbo vietai turi būti skirta ne mažiau kaip 5 m2 ploto; 

40.2. trims darbo vietoms turi būti įrengta ne mažiau kaip viena speciali praustuvė plaukams plauti. 

Šalia jos turi būti įrengta spintelė švariems skalbiniams laikyti; 

40.3. darbo vietoje turi būti darbo stalas, veidrodis, spintelė(-ės) ar lentyna(-os) darbo priemonėms 

susidėti. 

 

IX. SPECIALIEJI VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

41. Veido ir kūno priežiūros paslaugos turi būti teikiamos atskiroje patalpoje, kurioje: 

41.1. vienai darbo vietai turi būti skirta ne mažiau kaip 10 m² ploto, išskyrus antakių ir blakstienų 

dažymo, antakių korekcijos, dekoratyvinės kosmetikos paslaugas, kurios gali būti teikiamos ir 

neatskiroje grožio paslaugų teikimo patalpoje, jeigu šioms paslaugoms teikti skiriama ne mažesnė kaip 

4 m2 ploto darbo vieta; 

41.2. kiekvienoje darbo vietoje turi būti spintelė(-ės) ar lentyna(-os) darbo priemonėms susidėti, 

spintelė švariems skalbiniams laikyti, kosmetinė kėdė ir/ar kušetė paslaugos vartotojui 

atsisėsti/atsigulti. 

 

X. SPECIALIEJI NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

42. Manikiūro paslaugos teikimo patalpoje vienai darbo vietai turi būti skirtas ne mažesnis kaip 4 

m2 plotas. Darbo vietoje turi būti darbo stalas, spintelė(-ės) ar lentyna(-os) darbo priemonėms susidėti, 

kėdės asmeniui, teikiančiam paslaugas, ir paslaugų vartotojui sėdėti. 

43. Pedikiūro paslaugos teikimo patalpoje vienai darbo vietai turi būti skirtas ne mažesnis kaip 6 m2 

plotas. Darbo vietoje turi būti speciali vonelė kojoms mirkyti, praustuvė ir spintelė(-ės) ar lentyna(-os) 

darbo priemonėms susidėti ir švariems skalbiniams laikyti, kėdės asmeniui, teikiančiam paslaugas, ir 

paslaugų vartotojui sėdėti. 
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44. Manikiūro ir pedikiūro paslaugos gali būti teikiamos plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros 

paslaugų teikimo patalpoje(-ose), jeigu manikiūro paslaugoms teikti skiriama papildoma 4 m2, 

pedikiūro – 6 m2 atitinkamai įrengta darbo vieta. 

45. Dirbtinių nagų priauginimo darbo vieta turi būti įrengta atskiroje ne mažesnėje kaip 8 m2 

patalpoje su vietine ištraukiamąja vėdinimo sistema, kuri turi būti įjungta teikiant paslaugą. 

 

XI. SPECIALIEJI TATUIRAVIMO, ILGALAIKIO (PERMANENTINIO) MAKIAŽO IR 

PAPUOŠALŲ VĖRIMO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

46. Tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos turi būti 

teikiamos atskiroje patalpoje arba veido ir kūno priežiūros teikimo patalpoje, kai tuo metu joje 

neteikiamos veido ir kūno priežiūros paslaugos. 

47. Patalpoje, kurioje teikiamos tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo 

paslaugos, vienai darbo vietai turi būti skirta ne mažiau kaip 10 m² ploto. 

48. Kiekvienoje darbo vietoje turi būti spintelė(-ės) ar lentyna(-os) darbo priemonėms susidėti, 

spintelė švariems skalbiniams laikyti, kėdė ir/ar kušetė paslaugos vartotojui atsisėsti/atsigulti. 

49. Kiekvienas paslaugų vartotojas, kuriam teikiamos tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) 

makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos, įregistruojamas užpildant paslaugos teikimo kortelę arba 

kiekvieno kliento duomenis įrašant į žurnalą. Kortelėje arba žurnale turi būti įrašyta: paslaugos 

pavadinimas, paslaugos teikimo data, kliento vardas, pavardė, amžius, parašas, tatuiruotę, ilgalaikį 

(permanentinį) makiažą atlikusio, papuošalą vėrusio asmens vardas, pavardė, parašas. 

50. Draudžiama teikti tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugas 

asmenims iki 18 metų, nepateikusiems tėvų arba globėjų raštiško sutikimo. 

51. Tatuiruočių eskizai turi būti vienkartiniai. 

52. Tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojami dažai turi atitikti teisės akto 

reikalavimus [3.7]. 

53. Tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojami dažai turi būti sterilūs, 

naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir turint jų saugą patvirtinančius dokumentus lietuvių 

kalba. 
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54. Tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojami dažai turi būti pilami į 

vienkartinį indą ir naudojami tik vienam paslaugos vartotojui. Draudžiama likusius dažus naudoti kitam 

paslaugos vartotojui. 

55. Veriami papuošalai turi būti sterilūs ir turėti saugą patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba. 

56. Prieš teikiant tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugą, 

paslaugos vartotojo oda nuplaunama vandeniu ir muilu, dezinfekuojama. Odos dezinfekcijai naudojami 

alkoholiniai odos dezinfekcijos tirpalai arba vienkartinės servetėlės, sudrėkintos alkoholio tirpalu. 

 

XII. REIKALAVIMAI ASMENIMS, TEIKIANTIEMS GROŽIO PASLAUGAS 

 

57. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą teisės akto nustatyta 

tvarka [3.2]. 

58. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, turi būti įgiję žinių higienos ir pirmosios medicinos 

pagalbos teikimo klausimais bei turėti sveikatos žinių pažymėjimus [3.9]. 

59. Darbo metu asmenys, teikiantys grožio paslaugas, privalo dėvėti švarius darbo drabužius, avėti 

darbo avalynę. Darbo drabužiai keičiami kas savaitę, o susitepus – nedelsiant. 

60. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, teikdami grožio paslaugas, neturi mūvėti žiedų ir kitų 

rankų papuošalų. Rankų nagai turi būti trumpi ir švarūs. 

61. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, privalo plauti rankas prieš pradėdami ir baigę teikti 

grožio paslaugą, prieš užsimaudami ir nusimovę pirštines. Rankos turi būti plaunamos skystu muilu, 

nuplaunamos tekančiu vandeniu ir nusausinamos vienkartiniu rankšluosčiu arba rankų džiovintuvu. 

62. Rankas būtina dezinfekuoti prieš teikiant A kategorijos paslaugas, dirbant steriliais 

instrumentais. 

63. Rankos, užterštos paslaugos vartotojo krauju ar kitais kūno skysčiais, dezinfekuojamos odos 

dezinfekcijai skirta priemone ir plaunamos tekančiu vandeniu ir skystu muilu. 

64. Sužeista asmens, teikiančio grožio paslaugas, oda (įsidūrus, įsipjovus) plaunama tekančiu 

vandeniu ir skystu muilu bei dezinfekuojama odos dezinfekcijai skirta priemone. 

65. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, savo rankų odos įbrėžimus, įpjovimus ar žaizdeles 

privalo užklijuoti neperšlampamais pleistrais ir, esant reikalui, mūvėti pirštines. 

66. Grožio paslaugos teikimo metu pažeista kliento oda nuvaloma sterilios vatos ar marlės 

gabalėliu, suvilgytu odos dezinfekcijai skirta priemone. 
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67. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, teikdami A kategorijos paslaugas, privalo mūvėti 

vienkartines pirštines ir jas keisti po kiekvieno paslaugos vartotojo. 

68. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, valydami, dezinfekuodami instrumentus, paviršius ir 

naudodami cheminės dezinfekcijos priemones, tvarkydami užterštus kliento krauju ar kitais kūno 

skysčiais daiktus turi dėvėti (naudoti) asmenines apsaugos priemones, kurias nurodo valiklio ar 

dezinfekcijos priemonės gamintojas, mūvėti gumines pirštines. 

______________ 
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Lietuvos higienos normos HN 117:2007 

„Grožio paslaugų sveikatos saugos 

reikalavimai“ 

1 priedas 

 

INSTRUMENTŲ VALYMO, DEZINFEKCIJOS, STERILIZACIJOS TAISYKLĖS 

 

1. Instrumentai turi būti valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami gamintojų nurodytais būdais ir 

priemonėmis. Valant ir dezinfekuojant instrumentus būtina vadovautis valiklių, dezinfekcijos, 

dezinfekcijos valomųjų priemonių gamintojų rekomendacijomis, kurios turi būti laikomos instrumentų 

paruošimo vietose. 

2. Instrumentai, kurių negalima tinkamai dezinfekuoti ar sterilizuoti, turi būti vienkartiniai. 

3. A kategorijos paslaugoms teikti turi būti naudojami sterilūs vienkartiniai instrumentai arba 

daugkartinio naudojimo instrumentai, kurie panaudojus dezinfekuojami, valomi (plaunami, 

skalaujami), sausinami (šluostomi) arba džiovinami (jeigu sterilizuojant bus pakuojami), sterilizuojami. 

4. B kategorijos paslaugoms teikti turi būti naudojami vienkartiniai instrumentai arba daugkartinio 

naudojimo instrumentai, kurie panaudojus valomi (jeigu instrumentai valomi ultragarso aparate, jie turi 

būti skalaujami vandeniu, išdžiovinami), po to dezinfekuojami, skalaujami vandeniu, džiovinami. 

5. Instrumentai valomi ir dezinfekuojami instrumentų valymo, dezinfekcijos patalpoje (zonoje). 

6. Instrumentai gali būti valomi ir dezinfekuojami rankomis arba mechanizuotai, naudojant tam 

skirtą įrangą. 

7. Dezinfekuojant ir valant rankomis, instrumentai, kuriais buvo teikiamos A kategorijos paslaugos, 

po panaudojimo iš karto merkiami į sandariai uždengiamą indą su dezinfekcijos valomuoju tirpalu. 

Lankstiniai instrumentai turi būti išardomi, išskleidžiami. Instrumentai inde turi būti visiškai apsemti 

dezinfekcijos valomuoju tirpalu. 

8. Išmirkyti dezinfekcijos valomajame tirpale instrumentai, kuriais buvo teikiamos A kategorijos 

paslaugos, valomi minkštu šepetėliu ir skalaujami vandeniu. Šepetėliai, kuriais valomi instrumentai, 

plaunami dezinfekcijos valomajame tirpalu, skalaujami karštu vandeniu, džiovinami. 

9. Draudžiama instrumentus, naudojamus A kategorijos paslaugoms teikti, valyti rankomis prieš 

dezinfekciją. 
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10. Dezinfekuojant ir valant rankomis, instrumentai, kuriais buvo teikiamos B kategorijos 

paslaugos, po panaudojimo valomi, po to merkiami į sandariai uždengiamą indą su dezinfekcijos 

valomuoju tirpalu, skalaujami vandeniu. 

11. Dezinfekuojant instrumentus turi būti laikomasi dezinfekcijos, dezinfekcijos valomosios 

priemonės gamintojo nurodytų dozavimo, dezinfekcijos (mirkymo) trukmės ir naudojimo 

rekomendacijų. 

12. Ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su paruoštu dezinfekcijos, dezinfekcijos valomuoju 

tirpalu turi būti užrašytas tirpalo pavadinimas, koncentracija, pagaminimo data. 

13. Mechanizuotai instrumentai valomi ultragarso aparate. Ultragarso aparate valomi tik smulkūs 

metaliniai instrumentai. 

14. Panaudoti instrumentai, kurie bus valomi ultragarso aparate, sudedami į ultragarso aparato 

sietelius, krepšelius ar kitas talpyklas (lankstiniai instrumentai išardomi, išskleidžiami), merkiami į 

aparato vonelę, iki žymės pripiltą instrumentų valiklio. Instrumentų valiklis vonelėje turi apsemti 

instrumentus. 

15. Ultragarso aparate panaudotas instrumentų valiklis po kiekvieno plovimo išpilamas. Vonelė 

išvaloma pagal aparato priežiūros rekomendacijas. 

16. Ultragarso aparate instrumentai valomi pagal aparato gamintojo rekomendacijas, naudojami 

gamintojo rekomenduojami instrumentų valikliai. 

17. Išvalyti ultragarsu B kategorijos paslaugoms teikti naudoti instrumentai skalaujami vandeniu, 

išdžiovinami ir dezinfekuojami mirkant dezinfekcijos tirpale. 

18. Išvalyti ultragarsu A kategorijos paslaugoms teikti naudoti instrumentai skalaujami vandeniu, 

išdžiovinami ir sterilizuojami. 

19. Ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) gali būti dezinfekuojami tik išvalyti B 

kategorijos paslaugoms teikti naudoti instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams dezinfekcijos 

tirpalams ir karščiui. 

20. Instrumentai, kurių negalima mirkyti, pvz., plaukų džiovintuvai, elektriniai prietaisai arba kiti 

stambūs daiktai, valomi šluostant vienkartine popierine servetėle, sudrėkinta instrumentų valiklio 

tirpalu. 

21. Išvalyti, dezinfekuoti ir išskalauti instrumentai, kuriais teikiamos B kategorijos paslaugos, bei 

dezinfekuoti ir išvalyti instrumentai, kuriais teikiamos A kategorijos paslaugos ir kurie sterilizuojant 

bus pakuojami į popierių arba popierinius, popierinius-plastikinius maišelius, turi būti išdžiovinami. 
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22. Išskalauti instrumentai, kuriais teikiamos B kategorijos paslaugos, sudedami ant vienkartinių 

drėgmę sugeriančių popierinių servetėlių (rankšluosčių) ir paliekami išdžiūti. Instrumentai, kuriais 

teikiamos A kategorijos paslaugos, džiovinami dėstant ant drėgmę sugeriančio, neturinčio plaušelių 

audeklo, sudrėkusį audeklą keičiant sausu, arba sausinami (šluostomi). 

23. Dezinfekuoti, išvalyti ir išdžiovinti (jeigu sterilizuojant bus pakuojami) instrumentai, kuriais 

teikiamos A kategorijos paslaugos, turi būti sterilizuojami. 

24. Instrumentai sterilizuojami gravitaciniuose arba vakuuminiuose garo sterilizatoriuose arba 

karšto oro sterilizatoriuose sterilizatorių gamintojų nurodytais sterilizacijos režimais, laikantis 

sterilizacijos trukmės, slėgio, temperatūros reikalavimų. 

25. Priklausomai nuo sterilizacijos būdo ir gamintojo nurodytos bei paslaugų teikėjo pasirinktos 

sterilizavimo programos instrumentai sterilizatoriuje sterilizuojami nesupakuoti arba iki sterilizacijos 

pakuojami į vienkartines pakavimo medžiagas (tam skirtą popierių, popierinius arba popierinius-

plastikinius maišelius) arba daugkartinius indus (biksus, konteinerius). 

26. Instrumentų pakavimo medžiagos turi atitikti pasirinktą sterilizavimo būdą. 

27. Sterilizuojami instrumentai į sterilizacijai skirtą popierių gali būti vyniojami dviem būdais. 

28. Pirmasis sterilizuojamų instrumentų vyniojimo būdas: 

28.1. sterilizuojami instrumentai dedami į dviejų sterilizacijai skirto popieriaus lakštų vidurį (1 

brėžinys); 

28.2. virš instrumentų užlenkiama viršutinė vidinio popieriaus lakšto dalis (2 brėžinys); 

28.3. užlenkiama apatinė vidinio popieriaus lakšto dalis (3 brėžinys); 

28.4. užlenkiami vidinio popieriaus lakšto kairysis ir dešinysis kraštai (4 ir 5 brėžiniai); 

28.5. išorinis popieriaus lakštas lankstomas taip pat kaip vidinis, tik priešinga kryptimi: lenkiama 

apatinė lakšto dalis, po to viršutinė, dešinysis ir kairysis kraštai (6, 7, 8 brėžiniai); 

28.6. paketas užklijuojamas lipnia juosta su cheminiu indikatoriumi arba be jo (9 brėžinys). 

29. Antrasis sterilizuojamų instrumentų vyniojimo būdas: 

29.1. sterilizuojami instrumentai dedami į dviejų sterilizacijai skirto popieriaus lakštų vidurį taip, 

kad jų kraštai būtų lygiagretūs popieriaus lakštų kampus sujungiančioms įstrižainėms (1 brėžinys); 

29.2. vidinis popieriaus lakštas užlenkiamas į viršų ir kartu atlenkiamas pagal išilginę kraštinę taip, 

kad susidarytų trikampis (2 brėžinys); 

29.3. vidinis popieriaus lakštas užlenkiamas iš dešinės ir kairės pusės (3 ir 4 brėžiniai); 

29.4. viršutinė vidinio popieriaus lakšto dalis lenkiama virš sterilizuojamų įrankių (5 brėžinys); 
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29.5. išorinis popieriaus lakštas lankstomas taip pat kaip vidinis. Popieriaus paketas užklijuojamas 

lipnia juosta su cheminiu indikatoriumi arba be jo (6, 7, 8, 9 brėžiniai). 

30. Nesupakuotų instrumentų ar jų komplektų leidžiama sterilizuoti tiek, kiek jų bus naudojama tuoj 

pat po sterilizacijos. 

31. Asmenys, atsakingi už instrumentų sterilizaciją, privalo vykdyti sterilizatorių darbo efektyvumo 

kontrolę. 

32. Asmenys, vykdantys sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolę, privalo stebėti sterilizacijos eigą, 

kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenys, įvertinti cheminių indikatorių duomenis, registruoti juos 

šios higienos normos 2 priede pateiktos formos Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre. 

33. Sterilizatoriaus prietaisų rodmenys vertinami, lyginant su gamintojo nustatytais dydžiais, jų 

nukrypimai neturi būti didesni, nei gamintojo nurodyta. 

34. Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami įvairios formos (lipnios juostos, kortelės, 

juostelės ir kt.) cheminiai indikatoriai. Cheminiai indikatoriai turi būti naudojami vadovaujantis jų 

gamintojų instrukcijomis. Asmenys, atsakingi už instrumentų sterilizaciją, turi mokėti pasirinkti 

tinkamus cheminius indikatorius. 

35. Vakuuminiuose garo arba karšto oro sterilizatoriuose sterilizuojant supakuotus instrumentus prie 

kiekvieno sterilizuojamų instrumentų paketo (išskyrus popieriaus arba popieriaus-plastiko maišelius su 

cheminiais indikatoriais), pritvirtinami išoriniai cheminiai indikatoriai, o į kiekvieną sterilizuojamų 

instrumentų paketą arba bandomąjį paketą dedami vidiniai cheminiai indikatoriai. 

36. Karšto oro sterilizatoriuose sterilizuojant nesupakuotus instrumentus į nesupakuotų instrumentų 

talpyklą dedami išoriniai cheminiai indikatoriai, o sterilizuojant neįpakuotus instrumentus 

vakuuminiuose garo ar gravitaciniuose garo sterilizatoriuose į nesupakuotų instrumentų talpyklą 

dedami vidiniai cheminiai indikatoriai. 

37. Tuščia vakuuminio garo sterilizatoriaus kamera kiekvieną dieną darbo pradžioje tikrinama pagal 

sterilizatoriaus gamintojo rekomendacijas dėl oro pašalinimo ir garų prasiskverbimo į sterilizuojamus 

daiktus kokybės. Šis patikrinimas numatytas vienoje iš vakuuminio garo sterilizatoriaus programų. 

38. Po sterilizavimo turi būti patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo 

nurodytą spalvą (etaloną), ant indikatorių pažymima sterilizacijos data, už sterilizaciją atsakingo 

asmens parašas, pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (-) indikatoriaus spalva ir jie klijuojami į 

Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi vokuose. 

39. Sterilizatoriaus darbo kontrolės registras ir vokai su cheminiais indikatoriais saugomi 1 metus. 
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40. Instrumentai, kurie sterilizuojami ne darbo vietoje, o kitoje įmonėje/įstaigoje, turi būti 

sterilizuojami supakuoti į dvigubas pakuotes arba popierinius-plastikinius maišelius. Instrumentus turi 

pakuoti asmuo, atliekantis instrumentų valymą ir dezinfekciją. 

41. Instrumentų, sterilizuotų kitose įmonėse/įstaigose, dvigubi paketai (kai instrumentai įvynioti į du 

sterilizavimo popieriaus lakštus) arba viengubi paketai (kai instrumentai įpakuoti į popierinius-

plastikinius maišelius) turi būti papildomai supakuoti į švarią gabenimo pakuotę (pvz., apsauginį 

plastikinį užlydomą arba užlipinamą maišelį, uždarą švarią talpyklą ir kt.). 

42. Ant kitose įmonėse/įstaigose sterilizuotų instrumentų paketų turi būti užklijuojama etiketė, 

kurioje pateikiama ši informacija: sterilizacijos data, paketo turinys, asmens, atsakingo už sterilizaciją, 

vardas, pavardė. 

43. Draudžiama naudoti sterilizuotus instrumentus, kurių pakuotė pažeista, pasibaigęs sterilizuotų 

instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas, ar kai cheminiai indikatoriai 

rodo nepakankamą jų apdorojimą (indikatorius nenusidažė arba pasikeitusi spalva neatitinka etalono). 

______________ 
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2 MOKYMO ELEMENTAS.  GROŽIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS GROŽIO SALONE 

„ARTIST“ 

2.1. INTERNETINĖ SVEITAINĖ WWW.LEDI.LT 

 

7. pav. 

2.2. ĮMONĖS INFORMACINĖ IR REKLAMINĖ MEDŽIAGA 

Grožio salonas „Artist“ 

 

8. pav. Grožio salono „Artist“ logotipas 

http://www.ledi.lt/
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Grožio salone „Artist„ atliekamos paslaugos: 

 vyrų, moterų ir vaikų kirpimai; 

 plaukų dažymai; 

 plaukų sušukavimai; 

 manikiūras; 

 pedikiūras;  

 plaukų priauginimas. 

Grožio salone parduodama grožio įranga, kosmetikos produktai.  

2 lentelė.  

Salono kontaktai 

Adresas: Vilnius, Vokiečių g. 20  

Telefonas: +370 5 231-41-70 

El. paštas: artist@takas.lt 

Registracijos telefonas 

Išankstinė registracija tel. 

+370 5 231-41-70 

Darbo laikas: 

I-V  8.00 -20.00 

VI   8.00 -20.00 

VII  nedirbame 

Daugiau informacijos apie įmonę: : www.Ledi.lt 

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 

darbą. Kartu tai nesitaikstymas su rutina, neūkiškumu ir švaistymu, bet kokiais nukrypimais nuo 

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. 

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 

http://maps.google.lt/maps?f=d&source=embed&saddr=&daddr=7+A.+Smetonos+gatv%C4%97,+Vilnius+01013&hl=lt&geocode=&mra=ls&sll=54.687179,25.277009&sspn=0.012379,0.022831&ie=UTF8&ll=54.687179,25.277009&spn=0.012379,0.022831
http://www.ledi.lt/
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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 

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. 
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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 „Bomond“ 

 

Grožio salonas „Artist“ 

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. INTERNETINĖ SVEITAINĖ WWW.HENKEL.COM 

 

1. pav. 

http://www.henkel.com/
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1.2. „SCHWARZKOPF & HENKEL“ KOMPANIJOS INFORMACINĖ IR REKLAMINĖ 

MEDŽIAGA 

Schwarzkopf & Henkel 

Tai dinamiška, pasaulinio lygio kompanija, siūlanti savo patirtį ir kokybę kasdieniam gyvenimui. 

 

 

 

 

 

2. pav. Schwarzkopf & Henkel firmos logotipai 

Schwarzkopf & Henkel vizija ir tikslas - tapti įdomiausia, labiausiai įkvepiančia pasauline 

kompanija su naujoviškomis idėjomis ir išsiskiriančiu asmeniniu servisu mūsų partneriams – kirpėjams 

ir vartotojams. 

Sužavėti kirpėjus: įkvepiantys vizualiai, įdomi kalba, realūs įrankiai. 

Sužavėti vartotojus:  įspūdingi produktai, tinkamas parinkimas, tikra patirtis. 

Sužavėti žmones: laimėtojo požiūris, tikra partnerystė, tikra aistra. 

Nuostabius plaukus padaro rankos, kurios juos tvarko! 

Ši kompanija nuolat žvelgia į ateitį ir stengiasi galvoti keliais žingsniais į priekį.  

Faktai ir raida: 

 Įkurta 1877m; 

 pasaulinė pramoninių produktų kompanija; 

 įsikūrusi Düsseldorfe, Vokietijoje; 

 didžiausi prekiniai ženklai: IGORA, Persil, Fa, TAFT, Loctite, Bref, Bonacure, Ceresit; 

  > 53.000 darbuotojų, 125-iose šalyse. 

Schwarzkopf savo aistrą plaukams skleidžia daugiau nei 100 šalių visame pasaulyje. Darbas su 

daugiau 230.000 grožio salonų visame pasaulyje – tai įkvėpimo ir vystymosi šaltinis. Sukurti taip, kad 

patenkintų naujausius ir aukščiausius šių dienų grožio salonų reikalavimus ir poreikius. 
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3. pav. Profesionalams skirti prekiniai ženklai 

 

 

 

 

4. pav. Profesionalių produktų kategorijos 
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Istorija 

1898  Berlynas. Hans Schwarzkopf atidaro mažą vaistų parduotuvę. 

1903  Hans Schwarzkopf sukuria savo pirmąjį produktą – miltelių pavidalo šampūną. 

1904  Kiekviena Berlyno vaistinė pradeda prekiauti “šampūnu su  juoda galva”. 

1933  Schwarzkopf išleidžia Onalkali – pirmąjį pasaulyje nešarminį šampūną, kuris tampa visų 

šių laikų šampūnų prototipu. 

1947  Schwarzkopf pristato pirmąjį šaltą cheminį sušukavimą. 

1955  Schwarzkopf išleidžia Taft produktus - “skysto pavidalo tinklelis plaukams” – pirmasis 

pasaulyje plaukų lakas. 

1995  Schwarzkopf susijungia su pasaulinio lygio kompanija Henkel. 

 

 
 

 
 

 

5. pav. Essential Look mados tendencijų pristatymas grožio specialistams 
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6. pav. ASK akademija 

Verslo sistema 

Visų priemonių, reikalingų kirpėjams, pateikimas: 

 pilnas produktų asortimentas; 

 salono įrankiai ir aksesuarai; 

 švietimas ir mokymas; 

 naujausios kirpimų ir mados tendencijos; 

 verslo konsultacijos. 

 
 

7.  pav.  „Schwarzkopf Prfessional“ verslo sistema 

Daugiau informacijos apie kompaniją: www.henkel.com 

http://www.henkel.com/
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1.3. SCHWARZKOPF PROFESSIONAL „INDOLA EXCLUSIVELY“ KOSMETIKOS 

LINIJOS SPECIFIKACIJOS 

 

8. pav. Schwarzkopf Professional „INDOLA exclusively“ kosmetikos linijos logotipas 

 

 

9.  pav. „INDOLA exclusively Professional“ katalogo kopija 

INDOLA Glamour - linija specialiems poreikiams. Naujoji Glamour serija: suteikia 

plaukams glotnumo ir spindesio. Aukštos kokybės puoselėjantys produktai ir iš karto pastebimi 

rezultatai. Su šiomis priemonėmis lengva dirbti, jas paprasta parduoti. Visapusiškas aukštos kokybės 
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priemonių asortimentas siūlo aktualius plaukų priežiūros ir formavimo sprendimus. Šie gaminiai 

išsiskiria ypatingais privalumais, sudedamosiomis medžiagomis ir pakuotėmis.  

 

 

10.  pav. „INDOLA exclusively“ kosmetikos asortimentas 

Visa INDOLA Glamour proguktų linija yra praturtinta trimis vertingais aliejais, kurių kiekvienas turi 

savo unikalių savybių: 

 sukuria gundantį lygumą ir neapsakomą spindėjimą; 

 iš vidaus atstato sausus ir spindesį praradusius plaukus; 

 gydo suskilinėjusius plaukų galiukus. 

Rezultatas - neapsakomas spindesys ir gundantis glotnumas. 
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1 lentelė.  

Pagrindinai aliejai „ Glamour“ produktų linijoje 

Argano aliejus žinomas kaip „Skystas auksas“,     

išgaunamas iš medžių, augančių pietvakarių 

Maroke, ir paskui kruopščiai surenkamas. Būtinos 

sočiosios rūgštys ir vitaminai  suteikia aliejui 

atkuriančių savybių.   

Marulos Afrikos magiškas aliejus yra praturtintas 

antioksidantais ir oleino rūgštimi, kurie padeda 

išlaikyti lygią, spindinčią odą ir plaukus.  

 

Alyvuogių aliejus daro stebuklus su plaukų 

folikulais, sukurdamas natūralų spindesį ir 

praturtindamas plaukų apimtį. 

 

2 . lentelė.  

Kvapai įeinantys į „ Glamour „ produktus 

Gaivus ir saldus tokių vaisių kaip abrikosų, 

obuolių, citrinų ir persikų kvapas klientams 

sukelia pavasario įspūdį visus metus.  

 

Gėlių ir vaisių aromato dėka, „Glamour“ linija 

lepina plaukus. 

 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://apricotfacts.com/apricot.jpg&imgrefurl=http://apricotfacts.com/&usg=__XTxzU6I_OGqhk1mpD-xQrurAeCI=&h=283&w=424&sz=173&hl=de&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=WNT-2RVWpjEUaM:&tbnh=84&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3Dapricot%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1004%26bih%3D604%26tbm%3Disch&ei=PvoaTu6uOdGdOuDShfYI
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.flowers-ichie.com/bur%2520jasmin.jpg&imgrefurl=http://www.flowers-ichie.com/kabegami.html&h=960&w=1278&sz=156&tbnid=qff2e3A-6X_FzM:&tbnh=112&tbnw=150&hl=de&start=16&prev=/images%3Fq%3DJasmin%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26lr%3D%26sa%3DG
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Švelnūs vanilės, rožių ir jazminų aromatai kviečia 

Jus pailsėti, kol plaukai pasilepins pačiomis 

geriausiomis grožio procedūromis. 

 
 

INDOLA Glamour – linijos priemonių asortimentas: 

 šampūnas; 

 kaukė; 

 priemonė plaukų galiukams; 

 NAUJIENA Glamour Precious Oil. 

3 lentelė.  

INDOLA Glamour – linijos priemonių asortimentas 

Šampūnas su alyvuogių, argano aliejų mišiniu, kurie maitina 

plaukus ir sulygina jų paviršių. Rezultatas - neįtikėtinai minkšti ir 

šilkinio blizgesio plaukai.  Pagal poreikį naudoti galima kasdien. 

 

Kaukė 

skirta atstatyti ir maitinti sausus plaukus. Plaukų kaukė atkuria 

plaukų stiprumą ir jų blizgesį. Taukmedžio sviestas, padeda 

akimirksniu išlyginti plauko išorinį sluoksnį. INDOLA Glamour 

plaukų kaukė turėtų būti naudojama kas savaitę.  

Naudojimas. Šampūnu išplautus plaukus, nusausinti rankšluosčiu 

ir uždėti kaukę. Jei reikia greito rezultato, palikite ją 1 ar 2 

minučių, o jei norite intensyvaus plauko pastiprinimo ir atstatymo 

palaikykite kaukę 5-10 min.  
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Priemonė plaukų galiukams 

sumažina skilinėjančius galiukus, nesuriebina plaukų, bet suteikia 

jiems gražų blizgesį. Jis praturtintas argano, alyvuogių ir marula 

aliejais, kurie atstato ir drėkina plaukus. 2-3 lašelius priemonės 

užspausti ant rankų ir tolygiai pasiskirstyti ant rankšluosčiu 

nusausintų arba sausų plaukų. 

 

Naujasis Glamour Precious Oil - marulos aliejus akimirksniu 

įkvepia gyvybės visiems plaukų tipams. Minkšti, glotnūs ir itin 

spindintys plaukai. Priemonė pasižymi šiomis savybėmis: 

 plaukų neapsunkinanti formulė; 

 glotnumas akimirksniu (net ir ploniems plaukams); 

 įsigeria į vidų, tad suteikia spindesio ir prikelia plaukus 

naujam gyvenimui; 

 suskilinėjusių galiukų sumažėjimas iki 90%. 

Precious Oil gali būti naudojamas tiek ant sausų, tiek ant drėgnų 

plaukų, plaukai tampa minkštesni, lankstesni ir itin spindintys.  

Prieš plovimą: naudokite prieš šampūną ant sausų plaukų, 

uždėkite nemažą aliejaus kiekį ir iššukuokite, lygiai paskirstydami 

priemonę po plaukus. Palikite 5 minutėms, išskalaukite ir plaukite 

galvą kaip įprasta. Dėl šio sumanaus puoselėjimo, po plovimo 

plaukai tampa labiau spindintys ir glotnesni.   

Prieš džiovinimą: keletą aliejaus lašų sušildykite tarp delnų ir 

paskirstykite ant rankšluosčiu nusausintų plaukų, nuo vidurio iki 

galiukų, ir formuokite kaip įprasta. Gali būti naudojamas ir ant 

sausų plaukų.  

Užbaigimui: naudokite, norėdami glotnesnio, labiau spindinčio 

rezultato. 
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Lietuvos ir užsienio įmonėse taikomi naujausi kosmetikos gaminiai bei jų specifikacijos 

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.  

 

11. pav. 
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12. pav. 
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13. pav. 
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14. pav. 
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15. pav. 
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FAROUK – karališka plaukų priežiūros linija su baltųjų trumų aliejumi ir tikrų perlų pudra. Be 

sulfatų ir parabenų, atgaivina plaukus ir išsaugo juos sveikus ir blizgančius. Tai labai brangi ir prabangi 

plaukų kosmetikos linija. 

 

16. pav. 
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17. pav. 
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18. pav. 
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19. pav. 
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1.4. ŽURNALŲ „SCHWARZKOPF NAUJOVĖS, TENDENCIJOS, MADA IR STILIUS“, 

2011/01, 2012/03 

Žurnalų „Schwarzkopf naujovės, tendencijos, mada ir stilius“, 2011/01, 2012/03 kopijos su 

profesionalios kosmetikos ,,BC Bonacure” ir ,,Hairtherapy” priemonių specifikacijomis bus tiesiogiai 

naudojamos mokymo metu. Plačiau apie priemones 1.7 skyriuje. 

1.5. ĮRANKIŲ KATALOGO „SALON TOOL COLLECTION“  KOPIJOS 

Įrankių katalogo „Salon tool collection“ kopija (20 pav.). 

 

20. pav. 

Keramikinės plaukų bangavimo žnyplės 

Tinkamiausios vidutinio ilgio ir ilgų plaukų garbanojimui: 
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 Plačios turmalinu (Tourmaline) padengtos plokštelės - 60 mm; 

 5-ių temperatūrų nustatymas - tarp 120°C ir 200°C; 

 patogi ergonominė rankena ir neįkaistantis korpusas. 

Darbas su bangavimo žnyplėmis 

Atskirta vidutinio storio plaukų sruoga yra suspaudžiama tarp žnyplių bangavimo plokštelių. 

 

  

21.  pav. Plaukų bangavimo žnyplės  

Plaukų gofravimas 

Forma visuomet buvo ir liks viena svarbiausių detalių vertinant gerą šukuoseną. Gali būti per 

daug ar per mažai papuošalų, gali būti netinkamas dažymas, bet proporcinga ir švari šukuosenos forma 

yra jos pagrindas. Vienas iš šukuosenos formos išgavimo būdų yra plaukų gofravimas. 

Plaukų gofravimas net ir ploniems plaukams suteikia daugiau tūrio ir apimties – tai leidžia kurti 

šukuosenas nenaudojant papildomų priedų. Tokiu būdu išgaunamos elegantiškos šukuosenų formos su 

modernumo prieskoniu. 

Stori vešlūs plaukai nuo seno buvo vertinami kaip turtingumo simbolis.  Šios mažo dydžio (tik 

15 cm) žnyplės (22 pav.) puikiai tinka miniatiūrinėms garbanoms, 

plaukų gofravimui:  

 13 mm kaitinimo plokštelės, pagamintos iš Nano Keramikos; 

 ypatingai greitai įkaista ir automatinė temperatūros kontrolė 

(200°C). 

22. pav. Plaukų gofravimo žnyplės 
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Plaukų šildymo aparatas „ROLLERBOLL’AS“ 

 Plaukų šildymo aparatas naudojamas įvairių procedūrų veikimo laikui sutrumpinti. 

 Šildoma infraraudonaisiais spinduliais. 

Aparato žiedo formos dalis nuolat judanti aplink galvą. 

 

  

23.  pav. Plaukų šildymo aparatas „ROLLERBOLL’AS“ 

Japoniški šukuosenos formavimo suktukai 

Patogūs ir paprasti naudoti, lengvi formavimo suktukai užtikrina greitą ir paprastą alternatyvą 

įprastiems formavimo suktukams. Tinka, kai norime suformuoti minkštas bangas, kada plaukai 

formuojami paliekant išdžiūti natūraliai arba kai siekiama lengvai užfiksuoti džiovintuvu išdžiovintus 

plaukus. 

 

24. pav. Japoniški šukuosenos formavimo suktukai 
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Keramikinės tiesinimo žnyplės 

 Turi Ultra Light  25 mm - 1 cm storio plokštes; 

 plonos, keramikos plokštės su papildomu teflono sluoksniu užtikrina ypač glotnų slydimą ir 

tolygų karščio pasiskirstymą; 

 lengvos ir grakščiai baigiasi su neslystančia šilko danga ant rankenos; 

 gaunamas švelnių, glotnių, nesišiaušiančių tiesių plaukų rezultatas. 

 

 

25. pav. Keramikinės tiesinimo žnyplės 

Darbas su tiesinimo žnyplėmis 

 Atskirta plaukų sruoga yra užkabinama su šukomis tada suspaudžiama tarp žnyplių 

plokštelių. 

 Suspaustos žnyplės yra pamažu traukiamos nuo plaukų šaknų link galiukų. 
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26.  pav. Darbas su tiesinimo žnyplėmis 

Plaukų tiesinimo – garbanojimo žnyplės 

Žnyplės su užapvalintomis žnyplių plokštelės skirtos plaukų sukimui ir garbanojimui. 

 

 

 

27. pav. Palukų garbanojimas ir sukimas su tiesinimo žnyplėmis 

Spiralinės plaukų garbanojimo žnyplės 

• Smailėjantis kaitinimo elementas padengtas juoda keramika; 

• elektroninė pastovios temperatūros kontrolė (PTC) – 180°C;  

• greitas įkaitimas. 
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28. pav. Spiralinės plaukų garbanojimo žnyplės 

2-jų kaitinimo elementų plaukų garbanojimo žnyplėmis 

 2 kaitinimo elementai padengti turmalinu (Tourmaline); 

  5-ių temperatūrų nustatymas - tarp 140°C ir 220°C ; 

 aksominė rankena; 

 neįkaistantis korpusas. 

 

29. pav. 2-jų kaitinimo elementų plaukų garbanojimo žnyplėmis 

Netradicinės palukų garbanojimo žnyplės 

 Kaitinimo elementai padengti turmalinu (Tourmaline); 

 25-ių temperatūrų nustatymas - tarp 110°C ir 200°C; 

 linijinė temperatūros kontrolė. 
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30. pav. Netradicinės palukų garbanojimo žnyplės 

2. MOKYMO ELEMENTAS.  GROŽIO PASLAUGŲ PLĖTRA 

2.1. INTERNETINĖ SVEITAINĖ WWW.HENKEL.COM 

 

31. pav. 

 

2.2 „SCHWARZKOPF & HENKEL“ KOMPANIJOS INFORMACINĖ IR REKLAMINĖ 

MEDŽIAGA 

Apie „Schwarzkopf & Henkel“ kompaniją 1.2 skyriuje. Daugiau informacijos: www.henkel.com 

http://www.henkel.com/
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2.3. 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. 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. 
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Grožio salonų tinklai 

4 lentelė.  

Sveikatingumo ir grožio paslaugų tinklų Lietuvoje  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 du ir daugiau 

padalinių Lietuvoje ir užsienyje. Tyrimas atliktas 2010 rugsėjo–spalio mėn. 

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

Salon+ salonų tinklas 

Salon+ yra Estijos kapitalu sukurtos įmonės „Salonshop Baltic AS“ prekės ženklas. Salon+ yra 

didžiausias Baltijos šalių grožio salonų tinklas, kuriam priklauso 24 grožio salonai. 

salon+ salonai siūlo išsamų plaukų priežiūros priemonių pasirinkimą iš vedančiųjų pasaulio prekės 

ženklų TIGI, Joico, Alterna, American Crew, MOP, Label.M., Balmain gaminių. 

Salon+ salonams be didelio plaukų priežiūros priemonių pasirinkimo būdingas taip pat vertingas grožio 

paslaugų asortimentas. Salonų tinklo vertybių tarpe svarbią vietą užima klientui siūlomi naujoviški ir 

profesionalūs grožio paslaugų sprendiniai, klientų patogumą ir gerbūvį palaikantis salonų interjeras, 

gera vieta prie miestų pagrindinių gatvių ar stambiuosiuose prekybos centruose. 

Salon+ salonų tinklas Estijoje turi 13 salonų, Latvijoje 3 salonus, Lietuvoje veikia 7 salonai bei 

Londone 1salonas. 

Istorija 

1993 metais įmonės savininkų motina Maie Lõhmus Talino centre atidaro savo vardo kirpyklą.  

Praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio sparti prekybos centrų raida paskatina  stambiuosiuose 

šiuolaikiniuose prekybos centruose bei prie miestų pagrindinių gatvių kurti naujus salonus. Plėtrą ir 

sparčią raidą pabrėžiantis pliuso ženklas tampa svarbiu naujo 1996 metais sukurto salonų tinklo prekės 

ženklo elementu - Salon+. 

2004 metais sukuriamas Salon+ frančizės sistemos pagrindas ir 2008 metais veikia jau 5 

salonai, turintys bendrą vadybos, rinkodaros ir apmokymų sistemą. Profesionalios klientų 

konsultacijos, gero lygio aptarnavimas, gera salonų vieta, geriausių pasaulio plaukų priežiūros 

priemonių prekės ženklų atstovavimas salonuose užtikrino sėkmę bei dabar salonų tinklas susideda iš 

24 veikiančių Salon+ prekės ženklą nešiojančių grožio salonų.  

Privalumai ir vertybės 

Salon+ verslo koncepcijos pagrindai yra: 

•    geroje vietoje esantys grožio salonai stambiuosiuose prekybos centruose arba bei prie miestų 

pagrindinių gatvių; 

•    šiuolaikinis salonų dizainas ir maloni atmosfera; 

•    kokybiškos ir šiuolaikinės kompleksinės plaukų priežiūros paslaugos; 

•    malonus ir profesionalus aptarnavimas, aktyvios klientų konsultacijos; 

•    salonuose atstovaujama daug kokybiškų plaukų priežiūros priemonių, nešiojančių pasaulio 

žinomiausius prekės ženklus Tigi Bed Head, Tigi Catwalk, Tigi S-factor, Tigi Hardcore, Joico, Alterna, 

http://www.brand4baltic.lt/lt/2011/sektoriai/grozis-ir-sveikatingumas/tinklai-2
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MOP, American Crew, Label.M, Balmain. Pardavimo plotas sudaro nuo 1/3 iki 1/2 Salon+ salonų 

bendro ploto; 

•    profesionalus personalas ir nuolatiniai kirpėjų ir gero aptarnavimo apmokymai  salon+ 

apmokymų centre. 

Salon+ privalumai yra: 

 •    15 metų patirtis grožio paslaugų srityje; 

•    tarptautiniu mastu žinomas prekės ženklas, kuris yra vienintelis grožio salonų tinklas, 

veikiantis visose trijose Baltijos šalyse bei Anglijoje; 

•    Salon+ apmokymų sistema, kurios pagrindinis akcentas – darbuotojų  profesionalumo raida 

bei aktyvios konsultacijos; 

•    vieningas prekės ženklo pasaulis, kuris padeda klientams lengviau mus pastebėti bei 

džiaugtis mūsų vertybėmis. 

Pasiekimai 

Prie Salon+ salonų tinklo veikia apmokymų centras bei Artistic Team. Apmokymų centre dirba 

5 stilistai - instruktoriai, kurių užduotis – užtikrinti geriausio lygio Salon+ darbuotojų plaukų kirpimo ir 

klientų aptarnavimo įgūdžius. Apmokymai vyksta reguliariai įmonės apmokymų centre  - tai gaminius 

supažindinantys ir naujų šukuosenų išmokinantys seminarai. Artistic Team užduotis yra Salon+ salonų 

tinklui atstovauti žiniasklaidoje. Šios komandos užduotis – kurti naujas šukuosenų kolekcijas, per 

žiniasklaidą pristatyti visuomenei Salon+ salonų kūrybą ir paslaugas. Kartą per metus, 

bendradarbiaujant su įžymiais fotografais ir stilistais, sukuriama Salon+ fotokolekcija, kurios medžiaga 

panaudojama rinkodaroje ir reklamoje. Salon+ Artistic Team su savo kūryba taip pat  aktyviai 

dalyvauja žurnalų madų serijose ir madų renginių komandose. 

Tarptautinis atstovavimas 

Salon+ salonų tinklas turi salonus trijose Baltijos šalyse bei Didžiojoje Britanijoje, Londone. 

Estijoje iš viso yra 13 salonų - Taline, Tartu, Pernu, Narvoje, Rakverėje, Hapsalu bei Jyhvyje. Latvijoje 

yra 3 salonai - Rygoje, Lietuvoje veikia iš viso 7 salonai -  Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Kaune, 

Utenoje, Šiauliuose. 2007 metais pradėjo veikti pirmasis Salon+ salonas Didžiojoje Britanijoje, kuris 

yra Londono centre. 

Logotipo ir prekės ženklo istorija 

1996 metais sukurto Salon+ prekės ženklo tikslas – sujungti veikiančius grožio salonus į vieną 

vadybos, rinkodaros ir apmokymų sistemos visumą, sukurti vieningą prekės ženklo pasaulį. Pliuso 

ženklas prie šios prekės ženklo simbolizuoja veržlumą, nuolatinę raidą, gerą aptarnavimą bei naujus 



PLAUKŲ PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

       
61 Mokymų medžiaga 

kuriamus salonus. Salonų tinklo lozungas THE WORLD IS MINE (Pasaulis priklauso man) atspindi 

įmonės verslo veiklos pajėgumą įvairiose šalyse, didelę patirtį grožio paslaugų srityje bei 

profesionalaus lygio plaukų priežiūros konsultacijas. Iš švelnesnių vertybių  Salon+ lozungas įkūnija 

tendencijų adaptuotoją. Salon+ salonų tinklas skirtas žmonėms, kuriems būdingas greitas ir dinamiškas 

gyvenimo tempas, tačiau kurie taip pat vertina kokybę. Salon+ yra klientų vertinamas dėl to, kad jis 

tinkamas, pagrįstas kokybiškais gaminiais, jam būdingas geras aptarnavimas ir tendencijų stebėjimas. 

Mūsų prekės ženklo misija - „kovoti su pilka kasdienybe“.  

 

5 lentelė.  

Įmonės duomenys 

Grupė: „Salonshop Baltic AS“, Salon+ 

salonų tinklas  

Metai: 1993 

Sektorius: Grožio paslaugos 

Apyvarta: 3,9 milijonų EUR (2007) 

Darbuotojų: 168 (2007)  

Prekės ženklai: Tigi Bedhead, Tigi 

Catwalk, Tigi S-factor, Tigi Hardcore, Joico, 

Joico ICE, Alterna, American Crew, MOP, 

Label.M. 

Tinklalapis: www.salonplus.eu  

Salonshop Baltic AS 

Ehitajate tee 114, Talinas 13517 

Tel: (+372) 677 7328 Faksas: (+372) 671 0922 

El. paštas: info@salonplus.ee 

web: www.salonplus.eu 

 

 

http://www.salonplus.eu/
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(105,110,102,111,64,115,97,108,111,110,112,108,117,115,46,101,101)+'?'
http://www.salonplus.eu/
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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. LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 117:2007 „GROŽIO PASLAUGŲ SVEIKATOS 

SAUGOS REIKALAVIMAI“ 

Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“  

išsamiai pateikta 1.3 skyriuje.  

1.2. 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 “BC Hairtherapy”gydomosios linijos 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 
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Tiesūs Banguoti Garbanoti 

   

Plauko lankstumas 

 Lankstūs Nelankstūs 

   

Plauko būklė 

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 
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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:  

  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 
folikulas 

Dermis 
Epidermis 

Generatyvinis 
ląstelių 

sluoksnis 

 

Papilė 
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Procesai vykstantys šaknies svogūnėlyje 

Procesai plauko šaknies svogūnėlyje: 

 Ląstelių gaminimas vyksta plaukų matricoje šaknies svogūnėlio pagrinde.  

 Keratinas yra tvirta, natūrali medžiaga, kuri paviršiuje suformuoja pagrindinę plaukų dalį, o 

kartu suteikia plaukams ir jų struktūrai tvirtumo.  

 Natūralūs pigmentai: 

o Eumelaninas (tamsi/ruda) 

o Feomelaninas (geltona/raudona). 

Natūralią pigmentaciją lemia pigmentų granulių gaminimas, o šią funkciją atlieka ląstelės 

vadinamos melanocitais. Plaukų spalva bei atspalvis priklauso nuo kiekvienoje sruogoje esančių 

pigmentų kiekio ir derinio. Eumelanino kiekis lemia įvairius rudų ar tamsių atspalvių variantus, o tuo 

tarpu feomelaninas lemia šviesių, rusvų ar raudonų plaukų tipus. Visi plaukų tipai turi eumelanino ir 

feomelanino pigmentų derinius. Eumelaninas labiau įtakoja spalvos sodrumą ir intensyvumą, o 

feomelaninas atspalvį arba toną.  

Visuose plaukuose yra abiejų pigmentų tipų deriniai. Kiekvienam individui skirtingi tonai ir 

atspalviai yra unikalūs ir tai įtakoja paveldimumas. Pilki plaukai neegzistuoja! Paprastai tai pigmentų 

netekimas, kuris lemia plaukų virtimą baltais, o tamsių ir žilų plaukų mišinys lemia pilko atspalvio 

efektą. 

 

2. pav. Plauko šaknies svogūnėlio sandara 

Melanocitai 

Keratinizacijos dalis 
Plauko 

pigmentai 
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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.  

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.  

  

 

3. pav. Plauko struktūra 

Galvos odos tipai 

Nuo riebalinių liaukų veiklos priklauso plaukų būklė ir galvos oda. 

Medula 

Korteksas 

Kutikulė 
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Riebi galvos oda: 

 Riebalų perteklius lemia silpnus, nutįsusius plaukus.  

 Gali įtakoti hormonai. 

 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.  

Brandiems plaukams būtina speciali priežiūra: 

1. Daugiau drėgmės. Naudokite priemones, kurios drėkina plaukus ir sugrąžina drėgmės 

pusiausvyrą, pavyzdžiui, plaukų priežiūros priemones, kurių sudėtyje yra pantenolio. Tokiu 

būdu užtikrinsite, kad plaukai išliks sveiki, lankstūs ir natūraliai spindintys.  
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2. Atstatymas ir stiprinimas. Pakeiskite prarastas amino rūgštis ir naudokite sudedamąsias 

medžiagas, kurios aktyviai atkuria plaukų pažeidimus užpildant žievėje ir epidermio 

sluoksnyje atsiradusius struktūros plyšius. Pavyzdžiui, naudokite hidrolizuotą keratiną.  

3. Užtikrinkite papildomą apsaugą. Papildomas drėkinamas ir ultravioletinių spindulių filtrai 

padeda apsaugoti plaukus nuo aplinkos veiksnių pažeidimų, įskaitant žalingą ultravioletinių 

spindulių poveikį.  

4. Papildoma pigmentacija: 

 Papildomi pigmentai ne tik užtikrins kosmetinę priežiūrą, bet ir padės atkurti plauko struktūrą 

ir sustiprins apsaugą. 

 Be plaukų dažymo priemonių galima naudoti ir plaukų priežiūros priemones, pavyzdžiui, 

šampūnus ir kondicionierius, kurių sudėtyje yra pigmentų.  
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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, 

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

atgaivinti plaukus naudokite atkuriamąsias priemones. 

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. 

2 lentelė.  

Pažeisti plaukai 

 

Sveikas elastingas plaukas 

 

 

Plaukas paveiktas 270º karščiu 

 

 

Fenu ar žnyplėmis pažeisti plaukai 

 

 

Mechaniškai pažeistas suskilinėjęs plaukas 
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Cheminių medžiagų paveiktas plaukas 

 

Galvos odos sutrikimai 

Plauko struktūros anomalijos: 

1. Gumbeliai ant plauko kamieno Trichorrexis Nodosa: 

o Plaukai trapūs ir šiurkštūs. 

o Sukelia fiziniai arba cheminiai veiksniai.  

o Naudokite atkuriamąsias plaukų priemones bei kondicionierius, kur įmanoma, 

nukirpkite.  

2. Žili plaukai Canities: 

o Nėra griežtai laikoma, jog tai sutrikimas.  

o Lemia pigmentų netekimas. 

o Taisoma dažant plaukus.  

3. Dedervinė: 

o Dedervinė capitas simplex, sausos pleiskanos.  

o Dedervinė steatoides, riebios, vaškuotos pleiskanos.  

o Sukelia sumažėjęs arba sustiprėjęs riebalinių liaukų veikimas, mikro-organizmų arba 

grybelio įtaka, pašalinis vaistų poveikis arba drėgmės netekimas dėl neteisingo 

gydymo.  

o Gydoma naudojant BC gydymo priemones.  

4. Plikimas 

o Lemia įvairios priežastys, įskaitant amžių, galvos odos pažeidimus ir stresą. 

o Plikimas gydomas naudojant BC plaukų gydomąsias priemones.  

o Kitais atvejais kreipkitės į specialistą. 

5. Niežai: 

o Itin infekcinė liga, sukelia parazitinė odos erkutė.  

o Simptomai: raudonos dėmės, pilki šašai ir niežėjimas.  
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o Kreipkitės į specialistą. 

6. Žvynelinė: 

o Tikroji priežastis vis dar nežinoma, tačiau manoma, jog šį sutrikimą lemia stresas, 

alergijos tam tikriems maisto produktams bei artritinės tendencijos. 

o Ši būklė dažnai pagerėja vasarą, kadangi sutrikimą gydo ultra-violetiniai spinduliai, 

taip pat vitaminas A ir kortizonas.  

3 lentelė.  

Galvos odos sutrikimai 

 

A. Trichoptiliozė (Trichoptilosis ) - skilinėjantys 

galiukai 

 

 

 

B. Moniletriksė (Monilethrix) - “pūslėti” plaukai 

 

 

A Trichoptiliozė (Trichoptilosis), skilinėjantys 

galiukai: 

 Šią ligą gali sukelti fiziniai arba cheminiai 

veiksniai.  

 Naudokite aliejų, kondicionierių arba taikykite 

specifinį gydymą. Ypatingais atvejais, 

išsišakojusius galiukus reikia nukirpti.  

 Į šią ligą ypatingai yra linkę ilgi plaukai.  

B. Moniletriksė (Monilethrix), “pūslėti” plaukai: 

 Reta būsena, būdingi plauko struktūros 

sustorėjimai, panašūs į mazgelius. Tai lemia 

netolygus keratino susidarymas. 

 Sukelia fizinė ar cheminė žala.  

 Gali padėti galvos odos tonikai ir atkuriamosios 

priemonės.  
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C. Fragilitis crinium - trapūs plaukai 

 

D. Grybelis 

C. Fragilitis crinium, trapūs plaukai: 

 Sukelia fiziniai arba cheminiai pažeidimai. 

 Naudokite maitinamuosius, atkuriamuosius 

kondicionierius.  

D. Grybelis: 

 Itin infekcinis grybelinis uždegimas.  

 Simptomai: mažos raudonos dėmės ir specifinis 

kvapas. 

 Visais atvejais kreipkitės į specialistą. 

E. (Pediculosis Capitas) - galvos utėlės 

 

F. Psoriasis - raudona, niežtinti, sausa arba 

pleiskanota oda. 

E . Galvos utėlės (Pediculosis Capitas): 

• Utėlės deda kiaušinėlius (glindas), kurie 

prasikala ir pratęsia ciklą.  

• Kiaušinėliams prasikalti reikia 8 dienų, o 

tam, kad subręstų, naujai prasikalusioms 

utėlėms prireikia iki 8 savaičių.  

• Ypatingais atvejais kreipkitės į specialistą. 

Rinkoje yra daug be recepto parduodamų 

priemonių. 

Dažnai tarp vaikų pasitaikanti infekcija.  

F. Psoriasis raudona, niežtinti, sausa arba 

pleiskanota oda. 

 



PLAUKŲ PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

       
77 Mokymų medžiaga 

1.3. PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS APARATO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

Šis metodas - tai galvos odos ir plaukų diagnostika patentuotu „Rene Furterer" aparatu ( 4 pav.), 

originalus galvos odos masažas bei plaukų šukavimo technika ir trijų etapų intensyvios priežiūros 

programa. „Rene Furterer" aparatu yra tiksliai nustatoma galvos odos ir plaukų šaknų būklė, o 

remiantis aparato duomenimis parenkama trijų etapų intensyvios priežiūros programa. Šią programą 

sudaro specialus galvos odos paruošimas prieš plaukų trinkimą, unikalus trinkimas su specialiai 

kiekvieno kliento plaukams ir galvos odai tinkančiu šampūnu bei intensyvios priežiūros priemonių 

„Rene Furterer" tinkamas naudojimas. Tačiau dažnai nepakanka tik panaikinti pažeistų plaukų 

pasekmes, bet labai svarbu yra nustatyti problemos priežastį. Jeigu slenka plaukai, galvos oda riebi, 

sausa ar jautri, niekaip negalima atsikratyti pleiskanų, o plaukai yra silpni ir pažeisti, reikia 

pasikonsultuoti su gydytoju dermatologu trichologu. Gydymo eigoje įvertinamas plaukų slinkimo 

gydymo efektyvumas trichoskanu, t.y., specialios kompiuterinės programos pagalba analizuojama 

plaukų tankumą, plaukų diametrą, įvertina šiuos duomenis gydymo pradžioje ir gydymo eigoje. Nustatę 

plaukų ir galvos odos būklės problemos priežastis bei pašalinę jų pasekmes, specialistai patars, kaip 

tinkamai prižiūrėti plaukus ir galvos odą, kad problema neatsinaujintų. Norint turėti sveikus ir gražius 

plaukus, reikia suprasti, kad galvos odos priežiūra yra tokia pat svarbi kaip ir pačių plaukų. Todėl, 

siekiant maksimalaus rezultato, reikia viską prižiūrėti tuo pačiu metu. 

 

4.  pav. Galvos odos ir plaukų diagnostikos aparatas „Rene Furterer"  
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Intensyvi plaukų priežiūra "Rene Futerer" metodu 

Lūžinėjantys, slenkantys, sausi ir porėti plaukai, pleiskanos, riebi galvos oda - daugelio žmonių 

rūpestis. Netinkama mityba, dietos, emocinis stresas, ligos, vaistai, nekokybiškos plaukų priežiūros 

priemonės, nėštumas - pagrindinės plaukų slinkimo, silpnėjimo ir probleminės galvos odos priežastys. 

Jei norite, kad plaukai būtų sveiki, išbandykite profesionalias jiems prižiūrėti skirtas procedūras „Rene 

Furterer“ metodu.  

Metodo unikalumas. Šeštajame dešimtmetyje garsus prancūzų kirpėjas Rene Furterer, 

vadovaudamasis nuostata, kad plaukų grožis priklauso nuo galvos odos būklės, sukūrė produktų liniją, 

skirtą galvos odos bei plaukų priežiūrai. Prancūzas tvirtino, kad tokios problemos priežastis - nesveika 

galvos odos. Pasak jo, plaukas yra lyg augalas: jei šis augs palankiame dirvožemyje, vešės, jei ne, 

nunyks. Taigi procedūros metu naudojamos priemonės veikia ir plaukus, ir odą. Pagrindinės Rene 

Furterer linijos sudedamosios dalys - eteriniai aliejai, kurie yra labai lakūs, skvarbūs ir tirpsta ne 

vandenyje, o riebaluose - tai lemia jų greitą poveikį. Eteriniai aliejai lengvai įsiskverbia į galvos odą, 

stimuliuodami plauko šaknį. Jie pasižymi valomosiomis, dezinfekuojamosiomis ir atkuriamosiomis 

savybėmis. Rene Furterer produktuose naudojama 492 rūšių augalinių ekstraktų. Didelės 

koncentracijos ir labai aktyvūs augaliniai ingredientai gaunami iš įvairiausių vaistažolių: kmynų, 

levandų, mėtų, petražolių, ramunėlių, anyžių, citrinmedžio ir kt.  

 
 

 

5. pav. „Rene Furterer“ priemonės – eteriniai aliejai 

Intensyvi plaukų priežiūra atliekama trimis etapais: 

 Tiksliu galvos odos ir šaknų būklės nustatymu.  

 Originaliu galvos odos masažu bei plaukų šukavimo technika.  

 Intensyvios priežiūros programa, kurios procedūros pritaikomos kiekvienam žmogui 

individualiai pagal plaukų ir galvos odos tipą.  
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Plaukus ir galvos odą pirmiausiai apžiūrimi. Po to įdėmiai išklausomas klientas, užduodama 

klausimų, surenkama visa reikiama informacija apie kliento gyvenimo būdą bei kasdienę plaukų 

priežiūrą. Videomikroskopu (4 pav.) kruopščiai apžiūrima galvos oda - patentuotas diagnostinis 

aparatas leidžia geriau nustatyti individualią diagnozę. Galvos oda ir plaukai apžiūrimi per didinamąją 

kamerą bei atliekama mini trichograma - dvylikos plaukų, paimtų iš skirtingų galvos vietų, šaknys 

ištiriamos videomikroskopu. Nustatoma galvos odos ir plaukų problema. 

 Pagrindinės galvos odos ir plaukų problemos būna šios: 

 riebi galvos oda, riebūs/sausi plaukai;  

 sausa galvos oda, sausi, nušiurę, porėti plaukai; 

 sausa arba riebi galvos oda su pleiskanomis; 

 slenkantys ir silpni, ploni, minkšti bei lūžinėjantys plaukai; 

 chemiškai pažeisti plaukai; 

Pagal šiuos tipus parenkamos priemonės - plaukų šampūnas bei intensyvios priežiūros 

priemonės, kurios turi atitikti galvos odos ir plaukų būseną. Šampūnu reikia plauti galvos odą 

masažuojamaisiais judesiais. Plaukų negalima stipriai trinti, o tik švelniai nuplauti nuo viršugalvio 

nubėgančia tekančio vandens-šampūno srove. Kondicionierius ar losjonas tepamas tik ant plaukų. 

Plaukus šluostyti reikia švelniai, netrinti jų rankšluosčiu.  

Intensyvios priežiūros procedūros. Intensyvios priežiūros priemonės yra naudojamos prieš 

arba po trinkimo šampūnu - tai priklauso nuo galvos odos ir plaukų būsenos. Atsižvelgiant į kliento 

galvos odos ir plaukų problemą, parinkamos tinkamiausios Rene Furterer priemonės ir plaukų bei 

galvos odos priežiūros metodas. Procedūros Rene Furterer plaukų priežiūros priemonėmis užtikrina 

plaukų sveikatą ir grožį. Rekomenduojama atlikti 6-12 procedūrų (viena procedūra per savaitę). 

Galvos odos paruošimas. Masažas ir paruošiamasis galvos odos koncentratas Complex5 - tai 

pati svarbiausia ir efektyviausia priemonė: 

 dezinfekuoja ir apsaugo nuo grybelio;  

 atgaivina odą;  

 stiprina plaukų šaknis ir skatina plaukų augimą;  

 stimuliuoja galvos odos kraujotaką, skatina pasisavinti deguonį, maitina galvos odą.  

Plovimas. Šampūnu nepriekaištingai švariai išplaunami plaukai. Rene Furterer augaliniai 

šampūnai itin aktyviai veikia galvos odą, todėl labai svarbu tinkamai pasirinkti šampūną. Specialistas 

pritaikys šampūną atsižvelgdamas ne tik į Jūsų plaukų, bet ir į galvos odos būklę.   
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1.4. PLAUKŲ PRIEŽIŪROS KOSMETIKOS PRIEMONIŲ:,,BC BONACURE” IR 

,,HAIRTHERAPY” KATALOGŲ SU  SPECIFIKACIJOMIS KOPIJOS 

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.  

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. 

 

6.  pav. AMINO CELL REBUILD amino rūgščių atkuriamoji technologija 
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7.  pav. “BC Bonacure” “Hairtherapy” plaukų priežiūros priemonių logotipas 

Pažangios naujos technologijos, efektyviausių sudedamųjų medžiagų dėka, tik salone 

naudojami gaminiai padės išplėsti Jūsų siūlomų paslaugų pasiūlymų asortimentą. Efektyvus ir tikras 

kosmetinis patyrimas užtikrina naują, minkštą tekstūrą ir subtilų aromatą. Subtilūs aromatai pamalonins 

Jūsų jausmus.  

Visiems žinoma, kad skirtingiems odos tipams reikalinga skirtinga priežiūra. Lygiai taip pat ir 

plaukų atveju: kiekvienam plaukų tipui reikalinga speciali priežiūra. BC BONACURE plaukų 

priežiūros priemonių asortimentas siūlo atkurti plaukus iš vidaus ir taip užtikrinti ilgalaikį plaukų grožį. 

Atkuriant vidinę plaukų ląstelių struktūrą visiems plaukų tipams: naujoji AMINO CELL REBUILD 

amino rūgščių ląstelių atkuriamoji technologija sugrąžina plaukams tvirtumą ir elastingumą. Kiekvieną 

kartą naudojant šias plaukų priežiūros priemones, plaukams sugrąžinamas tvirtumas ir elastingumas, ir 

išorėje jie ima spindėti. 

 

8. pav. “BC Hairtherapy” plaukų priežiūros priemonių asortimentas  
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“BC Hairtherapy” plaukų priežiūros priemonių asortimentas (atkurkite grožį iš vidaus): 

 Atkuriamosios priemonės – plaukų priežiūra chemiškai suformuotiems arba pažeistiems 

plaukams. 

 Dažytiems plaukams skirtos priemonės. 

 Drėkinančios priemonės – skirtos normalių ir sausų plaukų priežiūrai. 

 Apimties suteikiančios priemonės – plonų ir trapių plaukų priežiūrai. 

 Specialios priemonės skirtos plaukams ir galvos odai – specifinių galvos odos problemų 

gydymui. 

 Brandiems ir trapiems plaukams skirtos priemonės Q10, plaukai tampa stiprūs, sveiki, pilni 

lankstumo ir spindesio. 

 Jautrios galvos odos priemonės – švelniai valo, ramina jautrius plaukus ir galvos odą bei 

mažina sudirgimą. 

 Nuo saulės apsaugančių plaukų priežiūros priemonės. 
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Kopijos iš profesionalių gaminių katalogo, 2010 m., Liepa, apie naują “BC Bonacure” 

“Hairtherapy” plaukų priežiūros priemonių specifikaciją bus tiesiogiai naudojamos mokymo metu 

kalbant  apie priemonių panaudojimo galimybes ir jų sudėtį. 

 

9. pav. 
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BC Repair – atkuriamosios plaukų priežiūros priemonės skirtos chemiškai suformuotiems arba 

pažeistiems plaukams. 

Technology & IngredientsTechnologija ir sudedamosios medžiagos

BC REPAIR RESCUE

atkuriamųjų priemonių

Nauja biomimetinė atkuriamoji 

technologija

•Įterpia natūralų plauko paviršių

atkartojančius elementus. 

Tradicinės formulės

•Užpildomi tarpai

 

10.  pav. BC REPAIR priemonių poveikis plaukams ( 1) 

Technologija ir sudedamosios medžiagos

Privalumai

•Sugrąžina sveiko plaukų paviršiaus 

savybes.

•Vienu žingsniu sustiprina ir atkuria 

plaukus.

•Jau po pirmojo naudojimo plaukai 

sugrąžinami į sveikesnę būklę. 

•Plaukai atrodo ir jaučiasi atkurti ir 

gyvybingi.

•Plaukai tampa stiprūs, lankstūs ir kupini 

sveiko spindesio.

•Sugrąžina plaukams energiją ir 

elastingumą.

BC REPAIR RESCUE

atkuriamųjų priemonių

 

11.  pav. BC REPAIR priemonių poveikis plaukams (2) 
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12. pav. 
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BC Smooth – glotnumo ir spindesio suteikiančios, intensyvios priežiūros priemonės 

IPS-Complex kompleksas:

Ionic Polymer Shield Complex
suderina

Katijoninius polimerus

Kurie veikia plaukų epidermio sluoksnį ir 

padeda plaukams išlikti paklusniems, 

glotniems ir tiesiems. 

Spindesį paryškinančias 
sudedamąsias medžiagas

Kurios suteikia plaukams ypatingai ryškaus

spindesio ir ilgai išliekančio glotnumo. 

BC SMOOTH SHINE

Technologija ir sudedamosios medžiagos

 

13. pav. BC SMOOTH priemonių poveikis plaukams 

 

14. pav. 
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BC Moisture – drėkinančios priemonės, kurios užtikrina plaukų struktūros sudrėkinimą. 

Hialuroninės rūgšties derivatas

• Sudedamoji medžiaga paprastai naudojama 

kūno drėkinamųjų priemonių gamyboje 

• Gali pernešti daugiau vandens nei bet kuri 

kita natūrali medžiaga 

• Neprilygstamos drėkinamosios savybės

• Užtikrina plaukų struktūros sudrėkinimą

Pantenolis

• Drėkinamoji sudedamoji medžiaga

• Įvairių procedūrų nualintus plaukus padaro 

paklusnesnius 

Amino Cell Rebuild technologija

MOISTURE KICK drėkinamųjų priemonių

Technologija ir sudedamosios medžiagos

 

15. pav. BC MOISTURE priemonių poveikis plaukams 

 

16. pav. 
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BC Volume – apimties suteikiančios priemonės, skirtos normaliems ir silpniems plaukams 

kasdieniniam plaukų valymui. Suteikia plaukams apimties ir papildomai juos pakelia. 

VOLUME BOOST apimties suteikiančių priemonių

Technologija ir sudedamosios medžiagos

Bambuko ekstraktas

Greičiausiai augantis augalas pasaulyje.

Skaidulos kietos, tačiau drauge nepaprastai 

lanksčios ir atsparios. 

• Bambuko sudėtyje yra labai daug proteinų.

Vandens lelijos šaknų ekstraktas

• Naudojamas gaminant tradicines žolelių

priemones. 

Pantenolis

• Atkuria natūralią plaukų drėgmės 

pusiausvyrą

Amino Cell Rebuild technologija

 

17. pav. BC VOLUME priemonių poveikis plaukams 

 

18. pav. 
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BC HAIR GROWTH  - plaukų augimą skatinančios priemonės, kurios skatina plaukų augimą ir 

efektyviai didina plaukų tankumą. 

BC Hair & Scalp Expert Dandruff Control -  specialios priemonės nuo pleiskanų. Pažeistiems 

plaukams ir galvos odai linkusiai į pleiskanas. 

 

 

19. pav. BC HAIR GROWTH  - plaukų augimą skatinančios priemonės 
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20. pav. BC Hair & Scalp Expert Dandruff Control -  specialios priemonės nuo pleiskanų 
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21.  pav. BC SENSITIVE priemonių poveikis plaukams 
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22. pav. 
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BC Sensitive – kosmetikos priemonės skirtos jautriems plaukams ir galvos odai. Padeda 

išvengti sudirgimų. Ramina ir drėkina sudirgusių, sausą ir niežulio kamuojamą galvos odą. Švelniai 

valo, maitina ir prižiūri visus plaukų tipus, sumažina sudirgimus. Atkuria ir sustiprina natūralius plaukų 

ir galvos odos apsauginius mechanizmus. Tinka tik nepatologiniams galvos odos sudirgimams.  

 

 

23. pav. 
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24. pav. 
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25. pav. 
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26. pav. 
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27. pav. 
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28. pav. 
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29. pav. 



PLAUKŲ PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

       
100 Mokymų medžiaga 

BC Sun Protect priemonių asortimentas yra pirmasis asortimentas siūlantis dvigubą apsaugą: iš 

vienos pusės plaukus saugo ultravioletinių saulės spindulių nepraleidžiantys filtrai, o iš kitos – 

antioksidantai veikiantys prieš laisvuosius radikalus, kurie priešingu atveju pažeistų plaukus, ypač 

saulės vonių metu. Tinka saulės nuvargintiems visų tipų plaukams. Priemones galima naudoti esant 

plaukų/galiukų išsausėjimui ar nepaklusniems plaukams. 

BC SUN PROTECT asortimentas

Antioksidantas vitaminas E

Ultravioletinių spindulių filtrai ir 

antioksidantai veikia drauge ir užtikrina 

dvigubą apsaugą nuo ultravioletinių

spindulių ir laisvųjų radikalų. 

Ultravioletinių spindulių filtrai padeda 

apsaugoti plaukus nuo žalingų

ultravioletinių spindulių, o antioksidantas 

vitaminas E kovoja su kenksmingais 

laisvaisiais radikalais, kuriuos sukelia 

saulė ir aplinkos poveikis.

Ultravioletinių spindulių filtras

Laisvieji radikalai

Antioksidantai

 

30.  pav. BC SUN PROTECT priemonių poveikis plaukams 
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31. pav. 
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32. pav. 
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BC CURL BOUNCE – kosmetikos priemonės skirtos visiems garbanotų ir banguotų plaukų 

tipams. 100 % garbanų lankstumas užtikrinamas jau po pirmojo panaudojimo. Priemonės naudojamos 

plaukuose esant drėgmės trūkumui, kai plaukai atrodo negyvybingi ir jiems trūksta apimties bei 

lankstumo. Taip pat plaukams, kuriems būtinas tobulas garbanų formos apibrėžimas, atskyrimas ir 

išlaikymas.  

Garbanoti arba banguoti plaukai be

Curl Memory Complex garbanotų plaukų

formos įsiminimo komplekso.

Garbanoti arba banguoti plaukai su

Curl Memory Complex garbanotų plaukų

formos įsiminimo komplekso. Garbanos, 

kurios įsimena, kaip vėl sugrįžti į savo formą. 

Technologija ir sudedamosios medžiagos

 

33. pav. BC CURL priemonių poveikis plaukams 
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34. pav. 
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35. pav. 
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“BC Oil Miracle” asortimento priemonėse naudojami vertingi augaliniai aliejai. 

Argano aliejus. Argano medžio vaisiai turi labai kietą branduolį, kuriame yra iki trijų sėklų. Iš 

šių sėklų galima išgauti prabangų, vertingą aliejų, kuris yra dažnai naudojama ir žinoma kosmetikos 

gaminių sudedamoji medžiaga. Šis aliejus pasižymi ypatingomis antioksidacinėmis savybėmis, veikia 

prieš laisvuosius radikalus. Taip pat jo sudėtyje yra nepaprastai didelis nesočiųjų riebalų rūgščių kiekis, 

o tai padeda atgaivinti natūralų apsauginį plaukų lipidų barjerą. Todėl šis aliejus stiprina plaukus, 

suteikia jiems spindesio, lankstumo, glotnumo bei spindintį užbaigimą. Plaukai tampa minkšti, švelnūs 

lyg šilkas ir drauge atrodo natūraliai.  

Marulos (kietrių) aliejus. Marulos (kietrių) aliejus išgaunamas iš marulos medžio vaisių 

branduolių. Marulos medis auga Afrikos Subsacharos regione. Šio aliejaus sudėtyje gausu 

antioksidantų ir oleino rūgšties. Nepaprasta marulos aliejaus savybė – ypatingai didelė vitamino C 

koncentracija. Yra sakoma, kad šio aliejaus sudėtyje yra keturis kartus daugiau vitamino C nei 

apelsinuose. Didelės maistinės vertės ir nepaprasto stabilumo (dėl didelio vitamino C kiekio) derinys 

lemia, kad šis aliejus yra laikoma ypač vertinga kosmetikos priemonių formulių sudedamąja medžiaga. 

Šis aliejus maitina, saugo, drėkina plaukus, suteikia pažeistiems plaukams elastingumo. Taip pat šis 

aliejus dažnai naudojamas aromaterapijoje.  

Aliejai dažniausiai prižiūrėdami plaukus drauge juos minkština, plaukai tampa švelnūs, juos 

malonu liesti, taip pat suteikiamas nepaprastas spindesys. Tačiau tokiu atveju kyla plaukų apsunkinimo 

pavojus, ypač tada, kai aliejus naudojamas ploniems plaukams.  

“BC Oil Miracle Technology” aliejinių plaukų priežiūros priemonių technologija 

Kai plaukų priežiūros srityje naudojami aliejai, yra žinoma, kad jie ant plauko paviršiaus 

suformuoja apsauginę plėvelę. Tokiu būdu, po plaukų priežiūros procedūros, plaukai atrodo sveiki ir 

yra minkšti paliesti. Šis paskutinis plaukų priežiūros procedūros prisilietimas akimirksniu pamaitina 

plaukus naudojant plaukų grožio esenciją. Taip užtikrinamas ryškus plaukų spindesys, priežiūra ir 

minkštumas, tačiau plaukai neapsunkinami. Vienas pagrindinių aliejų naudojimo plaukų priežiūros 

srityje trūkumų buvo tai, kad aliejų buvo sunku tolygiai paskirstyti ant plaukų paviršiaus, kad plaukai 

nebūtų apsunkinami ir nebūtų paliekami aliejaus likučiai. Naujoji “Evaporating Technology” 

išsisklaidymo technologija, kuri naudojama “BC Oil Miracle Finishing Treatments” intensyvios 

priežiūros priemonėms, leidžia tolygiai paskirstyti priemonę ir užtikrina ryškų spindesį, priežiūrą ir 

minkštumą. Drauge plaukai neapsunkinami ir ant jų nelieka aliejaus likučių.  
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BC “Evaporating Technology” išsisklaidymo technologija prižiūri plaukus ir drauge suteikia 

minkštumo bei ryškaus spindesio, tačiau neapsunkina net ir plonų plaukų. Ši išsisklaidymo 

technologija yra unikali, nes ji leidžia suderinti paskirstymo medžiagą bei pagrindinį polimerą, kuris 

užtikrina plauko paviršiaus glotnumą bei minkštumą. Kadangi polimeras pats nepasiskirsto, 

paskirstymo medžiaga geba pati savarankiškai pasiskirstyti ir padengia didelius plaukų paviršiaus 

plotus. Dar vienas svarbus privalumas – gebėjimas lengvai įsiskverbti net į mažiausius plyšius. Tokiu 

būdu nepasiskirstantis polimeras išsklaidomas ir jis veikia kaip pernešanti medžiaga. Taip ji tolygiai 

absorbuojama visame plaukų paviršiuje. Tada pernešanti / paskirstanti medžiaga išsisklaido, kai 

plaukai džiovinami plaukų džiovintuvu arba paprasčiausiai kambario temperatūroje. Ant plauko 

paviršiaus, tose vietose, kur tai reikalinga, išlieka tik pagrindinė sudedamoji medžiaga ir vertingi 

augaliniai aliejai. Todėl šių plaukų priežiūros priemonių formulės niekada neapsunkina plaukų, jiems 

suteikiamas ryškus spindesys, plaukai prižiūrimi ir tampa ypatingai minkšti.  

“BC OIL MIRACLE”
“Evaporating Technology” išsisklaidymo technologija

“Finishing Treatments” plaukų priežiūros procedūrų užbaigimo priemonės

 

36.  pav. BC „ Evaporating Technology“ išsklaidymo technologija 

“Įprasta” emulsija paprastai yra dviejų fazių (vandens / aliejaus) mišinys. Šios fazės paprastai 

tarpusavyje nesimaišo, tačiau fazes stabilizuoja emulsiklis. Sudedamosios medžiagos išsklaidomos, 

tačiau vis tiek susideda iš didelių lašelių, dėl kurių formulė atrodo balta. 
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 Didelio dydžio aliejinės sudedamosios 

medžiagos lašeliai

 Plaukų apsunkinimo pavojus, ypač tada, kai 

priemonė naudojama ploniems plaukams

 Formulė atrodo balta

TECHNOLOGIJA
“Current Standard Emulsion” (dabartinė standartinė emulsija)

 

37.  pav. BC standartinės emulsijos  poveikis plaukams 

Naujoji “Micro Emulsion Technology” mikro-emulsijos technologija išsprendžia ir suderina 

abu šiuos aktualius aspektus. Šios technologijos priemonėse yra didelis aliejaus kiekis ir gaunama 

skaidri lyg krištolas, prabangi formulė.  

 Mažo dydžio aliejinių sudedamųjų

medžiagų lašeliai

 Ant plaukų paviršiaus lieka plaukų

tipui tinkantis aliejaus kiekis

 Formulė atrodo skaidri

TECHNOLOGIJA
“Micro Emulsion Technology” mikro-emulsijos technologija

 

38.  pav. BC mikro -  emulsijos  poveikis plaukams 
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39. pav. 
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40. pav. 
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41. pav. 
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42. pav. 
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2. MOKYMO ELEMENTAS. GALVOS MASAŽO ATLIKIMAS PAGAL ,,BC BONACURE” 

TECHNOLOGIJĄ 

2.1. PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ,,BC BONACURE” SPECIFIKACIJOS 

Plačiau apie plaukų priežiūros kosmetikos priemones: ,,BC Bonacure” ir ,,Hairtherapy” 

1.7 skyriuje.  

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

padidiną pasitenkinimą ir skatina papildomus BC produktų pardavimus. Masažas daromas ne dažniau 

kaip du kartus per savaitę prieš galvos plovimą arba po jo. Dažniausiai rekomenduojama daryti masažą 

prieš galvos plovimą. BC masažo trukmė trunka tiek pat, kiek produkto veikimo laikas, vidutiniškai 10 

- 15 minučių, svarbu žinoti, kiek vienas ar kitas produktas turi būti paliktas optimaliam efektui. 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. Tai padeda tolygiai paskirstyti ir kartu stimuliuoti 

galvos odą. Masažas naudingas visų tipų plaukams, išskyrus riebius plaukus. 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. 

 Veikia raminamai ir atpalaiduoja galvos odą. 

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

sutrikus plaukai tampa per riebūs. 

Pagrindiniai masažo judesiai yra: 

 Glostymas. Glostymo judesyje naudojame pirštus ir delnus. 



PLAUKŲ PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

       
114 Mokymų medžiaga 

 Vibruojamieji. Lengvas trynimas su pirštų pagalvėlėmis arba delnais. 

 Sukamieji. Lengvi sukamieji judesiai pirštų pagalvėlėmis. 

 Spaudimas. Naudojame pirštų pagalvėles švelniai suspaudžiant. 

Įvairiai derinant šiuos judesius atliekamas kiekvienas masažas. 

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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2.2. GALVOS MASAŽO  ,,BC BONACURE”  PRODUKTAIS  TECHNOLOGINĖ KORTELĖ 

 

Kaklo masažas 

Masažas pradedamas nuo kaklo, švelniai 

masažuojant ir atpalaiduojant kaklo 

raumenis. Rodomuoju ir nykščiu suimama 

oda. Pradėti lėtai ir palaipsniui eiti iš kairės į 

dešinę ir atvirkščiai, nestipriai spaudžiant 

odą. Judesius kartoti 2- 3 kartus. 

 

 

Spiralės sukimas 

Atliekant šią masažo dalį, galvos oda 

suminkštėja, šis odos elastingumas pagerina 

kraujotaką ir apykaitos cirkuliaciją. Viena 

ranka laikoma prie kliento kaktos, kitos 

rankos pirštų galiukais (pagalvėlėmis) juda 

sukamaisiais judesiais. Pradedama nuo  

kaklo apačios išilgai šoninio pakaušio ir 

smilkinių, link kaktos. Tokiais judesiais 

masažuojama visa galva. Masažuojant kitą 

galvos dalį galima pakeisti rankas.  Judesius 

kartoti 2- 3 kartus. 
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Zigzagai į šonus 

Šis judesys duoda lankstumą bei 

elastingumą galvos odai. Masažo judesys 

pradedamas prilaikant klientės galvą. 

Zigzaginiais judesiais pradedama nuo kaklo 

apačios, per pakaušį link kaktos.Smilkinių 

dalyje negalima stipriai spausti. Šis masažas 

atliekamas sukamuoju judesiu. Kartoti 2- 3 

kartus. 

 

Gnybtelėjimai 

Šis masažas stimuliuoja epidermį ir padidina 

kraujo cirkuliaciją. Su nykščiu ir smiliumi 

gnybama galvos oda, pradedant nuo kaklo 

link kaktos. Dirbti reikia abiem rankom, 

spaudžiant galvos odą.  Pradėti nuo šonų 

link galvos vidurio. 
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Vibracija 

Šio masažo dalis pradedama kaire ranka 

prilaikant galvą. Dešinę ranką padėti ant 

galvos prie kaklo, pirštai suglausti ir standūs 

( nesujungti). Judanti ranka, dirba viename 

galvos odos trečdalyje, tvirtu nuolatiniu 

paspaudimu kylama aukštyn į viršų. 

Smilkinių dalyje sumažinti spaudimą.  

 

 

 

Pirštų suėmimas 

Atsistoti už kliento nugaros, rankomis 

suspausti kliento galvą ties ausimis. Spausti 

rankas į viršų ir vidų, kol pirštai 

susikryžiuos. Susijungus pirštams, suspausti 

pirštus tvirtai į galvos odą. Ši dalis labai 

gerai atpalaiduoja. 



PLAUKŲ PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

       
118 Mokymų medžiaga 

 

 

Užbaigiamasis masažo 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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2.3. GALVOS MASAŽO ATLIKIMO PAGAL „BC BONACURE“ TECHNOLOGIJA VIDEO 

MEDŽIAGA 

Galvos masažo atlikimo pagal „BC Bonacure“ technologiją vaizdo įrašas pridedamas. 

Vaizdo įrašą taip pat galima peržiūrėti internete nuspaudus nuorodą 

http://www.youtube.com/watch?v=aT8aTDW3AYg&feature=BFa&list=PL42A6B72F71067178. 

video/Galvos%20masazas.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=aT8aTDW3AYg&feature=BFa&list=PL42A6B72F71067178
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3. MOKYMO ELEMENTAS. GALVOS PLOVIMO TECHNOLOGIJA PO PLAUKŲ 

DAŽYMO 

3.1. PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ,,BC BONACURE”  KATALOGO SU 

SPECIFIKACIJOMIS KOPIJA 

BC Color Freeze priemonių sudedamosios medžiagos ir technologija 

Spalvą stabilizuojančios formulės -  užsandarina plauko paviršių ir užfiksuoja plaukuose 

spalvos pigmentus.  

Spindesį paryškinančios medžiagos  - sudėtyje yra skysto šilko ekstrakto, kuris derinamas su 

plaukus prižiūrinčiomis sudedamosiomis medžiagomis, ir tokiu būdu gaunamas blizgus ir 100 % 

spalvos spindesys. 

UV filtras  -  ultravioletiniai saulės šviesos spinduliai blukina dažytus plaukus ir laikui bėgant 

plaukų kokybė suprastėja. BC Color Freeze priemonių sudėtyje yra UV filtrų, kurie padeda apsaugoti 

plaukus jų neapsunkinant.  

Amino Cell Rebuild amino rūgščių ląstelių atkuriamoji sudedamoji medžiaga  -  atkuria visų 

plaukų tipų vidinę struktūrą, padeda plaukams atgauti sveiką būklę ir elastingumą. 



PLAUKŲ PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

       
121 Mokymų medžiaga 

UV filtras

Spindesį paryškinančios medžiagos

Amino Cell Rebuild amino rūgščių

ląstelių atkuriamoji sudedamoji 

medžiaga

Spalvą stabilizuojančios medžiagos

Technologija ir sudedamosios medžiagos

BC COLOR FREEZE dažymo priemonių asortimentas

 

43.  pav. BC COLOR FREEZE dažymo priemonių sudedamosios dalys 

BC COLOR FREEZE dažymo priemonių asortimentas 

 

44. pav. BC COLOR FREEZE dažymo priemonių asortimentas 
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Color Freeze dažų formulė užsandarina plauko paviršių bei užfiksuoja spalvos pigmentus – 100 

% spalvos spindesys. Siekiant prižiūrėti dažytus plaukus, užpildyti struktūros tarpus ir suteikti spalvai 

sveiko spindesio, reikia naudoti tinkamas priemones.  

Rezultatas: 

  Užsandarina plauko paviršių bei užfiksuoja spalvos pigmentus.  

  Plaukai tampa glotnūs ir suteikiamas 100 % spalvos spindesys. 

  Iki kito apsilankymo salone išsaugoma iki 90 % spalvos.  

Pastaba. Prieš dažant plaukus ilgalaikiais dažais arba prieš balinant plaukus, trinkti juos 

šampūnu nerekomenduojama. Tačiau tuo atveju, jeigu plaukuose yra likę labai daug formavimo 

priemonių sankaupų, rekomenduojama ištrinkti plaukus švelniu šampūnu, stengiantis pernelyg 

intensyviai nemasažuoti galvos odos.  

Dažytų plaukų priežiūros priemonės skirtos naudoti: 

  Kai dažyti, balinti arba šviesinti plaukai. 

  Kai norime ilgiau išlaikyti dažytų plaukų spalvą. 

  Kai pilkiems dažytiems plaukams reikia suteikti spindesio. 

Ilgalaikiais dažais dažyti, šviesinti arba balinti plaukai, o taip pat pusiau ilgalaikiais dažais 

nudažyti plaukai, kuriuos reikia švelniai nuvalyti ir prižiūrėti, tokiu būdu išvengiant pirmalaikio 

spalvos išblukimo, užtikrinant sveiką plaukų būklę ir nepaprastą plaukų spindesį naudojama BC 

COLOR FREEZE dažymo priemonės. 

4  lentelė.  

BC COLOR FREEZE dažymo priemonių asortimentas 

SULFATE-FREE SHAMPOO šampūnas, 

kurio sudėtyje nėra sulfatų 

 

 

Švelni formulė, skirta dažytiems plaukams, kuriems 

būtinas valymas neblukinant spalvos.  

• pH 4,5–5,0;  

• Priežiūros lygis 1; 

• Nuskalaujama priemonė 

Diagnozė 

Dažyti plaukai, kuriuos reikia reguliariai trinkti ir 

drauge apsaugoti jų spalvą nuo išblukimo. 

Privalumai 

•  Technologija be sulfatų švelniai valo plaukus 
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ir neleidžia išblukti jų spalvai.  

•  Iki kito apsilankymo salone išsaugoma iki 90 

% spalvos. 

•  Dėl bendro visų sudedamųjų medžiagų 

poveikio užsandarinamas plaukų paviršius, o 

spalvos pigmentai užfiksuojami plaukai; tokiu 

būdu užtikrinamas ilgalaikis spalvos 

išlaikymas ir ryškus spindesys.  

Sudedamosios medžiagos 

•  Valymo sistema, kurios sudėtyje nėra sulfatų: 

švelniai valo plaukus ir galvos odą.  

•  Spindesį paryškinančios medžiagos: drauge 

su skystu šilku užtikrina sveikų ir spindinčių 

plaukų efektą.  

•  Pantenolis: įsiskverbia į plauko kamieną ir 

subalansuoja natūralų drėgmės lygį.  

•  UV filtras (benzofenonas 4): padeda 

apsaugoti plaukus nuo ultravioletinių 

spindulių. Naudojimas 

•  Tepkite ant drėgnų plaukų. 

•  Įmasažuokite ir palikite 1-2 minutėms.  

•  Nuskalaukite. 

Specialisto patarimas 

Technologija be sulfatų yra šiuolaikinis variantas, 

kuris klientams, turintiems dažytus plaukus, siūlo 

švelnų valymą. Efektyvaus, tačiau drauge ir švelnaus 

valymo metu susidaro mažiau putų nei naudojant 

įprastus šampūnus.  

Taip pat BC Color Freeze Sulfate-Free Shampoo 

šampūną, kurio sudėtyje nėra sulfatų, galima naudoti 

ir po dažymo procedūros. 
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SILVER SHAMPOO sidabrinį atspalvį 

suteikiantis šampūnas 

 

Aktyviai palaiko ir paryškina šaltų spalvos krypčių 

spindesį. Šio dažančio šampūno sudėtyje gausu 

violetinės spalvos pigmentų, kurie plaukuose pašalina 

šiltos spalvos atspalvius. 

• pH 5,0–5,5; 

• Priežiūros lygis 1; 

• Nuskalaujama priemonė. 

Diagnozė 

Reikia ištrinkti plaukus neblukinant pradinės spalvos, 

tačiau taip pat norima sušvelninti nepageidaujamus 

atspalvius.  

Privalumai 

•  Speciali pigmentų koncentracija pagyvina ir 

išsaugo šaltus tonus.  

•  Subtiliai suliejami nepageidaujami, šilti 

pustoniai.  

Sudedamosios medžiagos 

•  Spindesį paryškinančios medžiagos: drauge 

su skystu šilku užtikrina sveikų ir spindinčių 

plaukų efektą.  

•  Katijoniniai polimerai: glotnina plaukų 

paviršių ir užsandarina išorines plaukų 

ląsteles.  

•  Specialūs violetinės spalvos pigmentai: 

palaiko norimą šaltos spalvos kryptį.  

•  UV filtras (benzofenonas 4): padeda 

apsaugoti plaukus nuo ultravioletinių 

spindulių. Naudojimas 

•  Tepkite ant drėgnų plaukų ir kruopščiai 

įmasažuokite.  

•  Palikite įsigerti 1-5 minutes. 
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•  Kol įsigers tiesioginiai spalvos pigmentai, 

atidžiai stebėkite plaukus.  

•  Kai pasiekiamas norimas poveikis, 

nuskalaukite plaukus.  

Specialisto patarimas 

Naudojant BC Color Freeze Silver Shampoo sidabrinį 

atspalvį suteikiantį šampūną, iki minimumo 

panaikinami nepageidaujami auksiniai arba geltoni 

plaukų atspalviai. Plaukai nuvalomi, o tiesioginiai 

violetinės spalvos pigmentai neutralizuoja 

nepageidaujamus šiltus atspalvius. Šis šampūnas 

idealiai tinka naudoti iš anksto pašviesintiems arba 

šalta spalva nudažytiems plaukams. Jeigu šį šampūną 

naudosite baltiems / žiliems plaukams, gausite sveiką 

metalo atspalvį ir intensyvesnį spindesį. 

 

COLOR SHINE SHAMPOO spindesio 

suteikiantis šampūnas 

 

Sodri formulė, skirta pažeistiems ir pilkiems 

dažytiems plaukams. Šis šampūnas atkuria cheminių 

procedūrų nualintus, dažytus plaukus; dėl specialios 

Ionic Shine Booster joninės, spindesį paryškinančios 

sudedamosios medžiagos užtikrina ypatingą plaukų 

priežiūrą ir ryškų spindesį.  

• pH 4,5–5,0;  

• Priežiūros lygis 2; 

• Nuskalaujama priemonė 

Diagnozė 

Cheminių procedūrų nualinti, akyti ir pažeisti dažyti 

plaukai.  

Privalumai 

•  Padeda pažeistiems ir dažytiems plaukams 

išlaikyti spalvą, taip pat sugrąžina sveiką 
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spindesį.  

•  Net ir po 30 plaukų trinkimų išlaikoma iki 90 

% pradinio spalvos spindesio.  

•  Dėl suderinto visų sudedamųjų medžiagų 

poveikio, užsandarinamas plaukų paviršius, o 

spalvos pigmentai užfiksuojami plaukuose. 

Tokiu būdu užtikrinamas ilgalaikis spalvos 

išlaikymas ir ryškus spindesys.  

Sudedamosios medžiagos 

•  Spindesį paryškinančios medžiagos: drauge 

su skystu šilku užtikrina sveikų ir spindinčių 

plaukų efektą.  

•  Ionic Shine Booster joninė, spindesį 

paryškinanti sudedamoji medžiaga: su 

katijoniniais polimerais, kurie nusitaiko į 

pažeistus plaukų struktūros plonu ir joniniu 

būdu prisijungia bei suformuoja apsauginę 

dangą.  

•  Abrikosų kauliukų aliejus: apsauga dažytų 

plaukų struktūrą.  

•  Pantenolis: įsiskverbia į plauko kamieną ir 

subalansuoja natūralų drėgmės lygį.  

•  UV filtras (benzofenonas 4): padeda 

apsaugoti plaukus nuo ultravioletinių 

spindulių. Naudojimas 

•  Tepkite ant drėgnų plaukų.  

•  Įmasažuokite ir palikite įsigerti 1-2 

minutėms.  

•  Nuskalaukite 

Specialisto patarimas 

BC Color Freeze Color Shine Shampoo spindesio 
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suteikiantį šampūną taip pat galima naudoti po 

dažymo procedūros, pavyzdžiui, sausų, akytų ir 

pažeistų plaukų trinkimui.  

TREATMENT intensyvios priežiūros 

priemonė 

 

 

 

Sodri, kreminė šio priežiūros produkto formulė tinka 

visiems dažytiems plaukams, kuriuos reikia 

pamaitinti ir papildomai atkurti. Sudėtyje yra daugiau 

plaukus prižiūrinčių medžiagų nei kondicionieriuje.  

• pH 3,0–4,0;  

• Priežiūros lygis 4; 

• Nuskalaujama priemonė 

Diagnozė 

Plaukams reikalingas intensyvus atkūrimas, apsauga 

ir lankstumas.  

Privalumai 

•  Apsaugo plaukų spalvą nuo išblukimo.  

•  Užtikrina intensyvią bei gilią priežiūrą, o taip 

pat užtikrina sveiką plaukų tvirtumą ir 

spindesį.  

Sudedamosios medžiagos 

•  Spindesį paryškinančios medžiagos: drauge 

su skystu šilku užtikrina sveikų ir spindinčių 

plaukų efektą.  

•  Hidrolizuotas keratinas: atkuria vidinę visų 

plaukų tipų ląstelių struktūrą, plaukai atgauna 

sveiką tvirtumą ir elastingumą.  

•  Pantenolis: įsiskverbia į plauko kamieną ir 

subalansuoja natūralų drėgmės lygį.  

•  UV filtras (benzofenonas 4): padeda 

apsaugoti plaukus nuo ultravioletinių 

spindulių.  

Naudojimas 
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•  Ištrinkite plaukus naudodami tinkamą BC 

Color Freeze Shampoo šampūną ir 

nusausinkite rankšluosčiu.  

•  Ant plaukų ilgio vidurio ir galiukų gausiai 

užtepkite intensyvios priežiūros priemonės.  

•  Palikite įsigerti 5-10 minučių.  

•  Nuskalaukite. 

Specialisto patarimas 

Norėdami papildomai prižiūrėti dažytus plaukus, 

naudokite šią priemonę kartą arba du kartus per 

savaitę. 

SPRAY CONDITIONER purškiamas 

kondicionierius 

 

 

 

Lengvas, “nenuskalaujamas” maitinantis purškalas, 

kuris padeda išpainioti ir suglotninti dažytus plaukus. 

Užsandarina ir apsaugo plauko epidermio sluoksnius. 

Tinka plonesniems ir trapesniems dažytiems 

plaukams.  

• pH 4,0 – 5,0;  

• Priežiūros lygis 3; 

• Nenuskalaujama priemonė. 

Diagnozė 

Dažyti plaukai yra ploni, šiurkštūs ir yra linkę veltis. 

Juos reikia suglotninti, sustiprinti, užsandarinti 

plauko paviršių, tačiau neapsunkinant.  

Privalumai 

•  Plaukai tampa lengviau iššukuojami, 

atkuriamas plaukų paviršius ir plaukai 

pradeda sveikai spindėti.  

•  Lengvas, drėkinamasis poveikis.  

Sudedamosios medžiagos 

•  Spindesį paryškinančios medžiagos: drauge 

su skystu šilku užtikrina sveikų ir spindinčių 
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plaukų efektą.  

•  Rausva fazė: hidrolizuotas keratinas, 

derinamas su pantenoliu, papildomai drėkina 

plaukus ir juos prižiūri; taip pat sudėtyje yra 

UV filtrų.  

•  Skaidri fazė: lengvas, spindesį paryškinantis 

aliejus.  

Naudojimas 

•  Ištrinkite plaukus naudodami tinkamą BC 

Color Freeze Shampoo šampūną ir 

nusausinkite rankšluosčiu.  

•  Gerai suplakite gaminį, kad susimaišytų 2 

fazės. 

•  Purkškite ant plaukų paviršiaus.  

•  Šukuokite plaukus, kad vienodai 

paskirstytumėte. Nenuskalaukite.  

Specialisto patarimas 

Taip pat galima naudoti kaip pagalbinę priemonę 

kerpant ir formuojant plaukus – šis gaminys 

papildomai drėkina. 

CONDITIONER kondicionierius 

 

Kreminis, nuskalaujamas kondicionuojantis 

balzamas, kuris užsandarina ir apsaugo plauko 

epidermio sluoksnius. Formulė taip pat tinka 

ploniems ir normaliems dažytų plaukų tipams.  

• pH 3,0–4,0;  

• Priežiūros lygis 3; 

• Nuskalaujama priemonė. 

Diagnozė 

Dažyti plaukai susivėlė ir jiems trūksta spindesio.  

Privalumai 

•  Plaukai tampa lengviau iššukuojami. Nuo 
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plauko paviršiaus gali tolygiai atsispindėti 

natūrali šviesa.  

Sudedamosios medžiagos 

•  Spindesį paryškinančios medžiagos: drauge 

su skystu šilku užtikrina sveikų ir spindinčių 

plaukų efektą.  

•  Katijoniniai monomerai: glotnina plauko 

paviršių ir užsandarina išorines plauko 

ląsteles.  

•  Hidrolizuotas keratinas: suteikia elastingumo 

ir tvirtumo.  

•  UV filtras (benzofenonas 4): padeda 

apsaugoti plaukus nuo ultravioletinių 

spindulių. 

Naudojimas 

•  Ištrinkite plaukus naudodami tinkamą BC 

Color Freeze Shampoo šampūną ir 

nusausinkite rankšluosčiu.  

•  Ant plaukų ilgio vidurio ir galiukų užtepkite 

kondicionierių.  

•  Palikite įsigerti 2-5 minutes.  

•  Nuskalaukite. 

Specialisto patarimas 

Idealiai tinka kasdienei dažytų plaukų priežiūrai.  

COLORED ENDS speciali priemonė dažytų 

plaukų galiukams  

 

Lengvas, nenuskalaujamas balzamas, kuris neleidžia 

lūžinėti dažytiems plaukams. Tinka dažytų plaukų 

galiukams. Apsaugo nuo galiukų išsišakojimo.  

• pH 3,0–4,0;  

• Priežiūros lygis 3; 

• Nenuskalaujama priemonė. 

Diagnozė 
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Išsišakojusiems galiukams būtina maitinimas ir 

sandarinimas, neblukinant plaukų spalvos.  

Privalumai 

•  Tobulai apsaugomas plaukų paviršius. 

•  Plaukai tampa lengviau iššukuojami ir 

švelnūs it šilkas.  

•  Šis lankstus produktas idealiai tinka, kai 

norite pamaitinti bei užsandarinti 

išsišakojusius, sausus plaukų galiukus.  

Sudedamosios medžiagos 

• Spindesį paryškinančios medžiagos: drauge su 

skystu šilku užtikrina sveikų ir spindinčių 

plaukų efektą.  

• Spindesį paryškinantys aliejai: suteikia 

spindesio, o taip pat apsaugo plaukus nuo 

šakojimosi ir lūžinėjimo.  

• UV filtras: padeda apsaugoti plaukus nuo UV 

spindulių. 

Naudojimas 

•  Nedidelį priemonės kiekį paskirstykite ant 

delnų.  

•  Įtrinkite į drėgnus plaukus ir galiukus.  

•  Nenuskalaukite.  

 Specialisto patarimas 

Tai tobula priemonė, tinkanti priežiūros režimo 

užbaigimui. Jo pagalba uždaromas bet kokios, į 

jautrumą linkusios tekstūros epidermio sluoksnis. 

Norėdami užsandarinti plaukų galiukus, galite dar 

kartą užtepti priemonės ant sausų plaukų. 

THERMO-PROTECT CREAM nuo karščio 

apsaugantis kremas 

Lengvas, sodrus ir nenuskalaujamas balzamas, kuris 

padeda apsaugoti dažytus plaukus nuo kenksmingo, 
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formavimo prietaisų skleidžiamo karščio.  

• pH 3,0–4,0;  

• Priežiūros lygis 3; 

• Nenuskalaujama priemonė. 

Diagnozė 

Karštį skleidžiantys plaukų formavimo prietaisai gali 

pabloginti plaukų kokybę. Dažyti plaukai yra ypač 

jautrūs išoriniams, kenksmingiems veiksniams. 

Norint užtikrinti sveiką plaukų išvaizdą ir spindesį, 

reikia naudoti profesionalią, nuo karščio apsaugančią 

priemonę.  

Sudedamosios medžiagos 

•  Spindesį paryškinančios medžiagos: drauge 

su skystu šilku užtikrina sveikų ir spindinčių 

plaukų efektą.  

•  Katijoniniai polimerai: glotnina plauko 

paviršių ir užsandarina išorines plauko 

ląsteles.  

•  Hidrolizuotas keratinas: suteikia elastingumo 

ir tvirtumo. 

•  Pantenolis: įsiskverbia į plauko kamieną ir 

subalansuoja natūralų drėgmės lygį.  

• Spindesį paryškinantys aliejai: suteikia 

spindesio, o taip pat apsaugo plaukus nuo 

šakojimosi ir lūžinėjimo.  

• UV filtras: padeda apsaugoti plaukus nuo UV 

spindulių. 

Privalumai 

•  Optimaliai maitina dažytus plaukus, net ir 

tada, kai naudojami karštį skleidžiantys 

plaukų formavimo prietaisai.  
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Naudojimas 

•  Paskirstykite ant rankšluosčiu nusausintų 

plaukų, iššukuokite ir vienodai paskirstykite, 

o tada formuokite, kaip pageidaujate.  

Specialisto patarimas 

Kada norite formuoti dažytus plaukus naudodami 

plaukų žnyples arba tiesinimo prietaisą, šis Thermo-

Protect Cream nuo karščio apsaugantis kremas yra 

ideali priemonė, kuri apsaugos, sudrėkins, 

suminkštins ir suteiks plaukams spindesio. 

 

Kopijos iš profesionalių gaminių katalogo, 2010 m., Liepa, apie naują “BC Bonacure” 

“Hairtherapy” dažytų plaukų priežiūros priemonių specifikaciją bus tiesiogiai naudojamos mokymo 

metu kalbant  apie priemonių panaudojimo galimybes ir jų sudėtį.  
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45. pav. 
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46. pav. 
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Kopijos iš „Schwarzkopf  naujovės, tendencijos, mada ir stilius“ 2012m. Sausis/ vasaris 

katalogo, apie naują “BC Bonacure” “Hairtherapy” dažytų plaukų priežiūros priemonių specifikaciją 

bus tiesiogiai naudojamos mokymo metu kalbant  apie priemonių panaudojimo galimybes ir jų sudėtį.  

 

47. pav. 
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48. pav. 
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49. pav. 
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50. pav. 
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51. pav. 
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3.2. DAŽYTŲ PLAUKŲ GALVOS PLOVIMO TECHNOLOGINĖ KORTELĖ 

Dažytų plaukų galvos plovimas su ,,BC BONACURE” kosmetikos priemonėmis. Plačiau apie 

šias priemones 3.1 skyriuje.  

„Sulfate-free“ šampūnas dažytiems plaukams; 

 „Color save conditioner“ – kondicionierius dažytiems plaukams; 

 „Thermo-protect cream“ -  nuo karščio apsaugantis kremas; 

 „Colored ends“ -speciali priemonė dažytų plaukų galiukams. 

Patarimas nenaudoti per daug priežiūros priemonių – šampūno, kondicionieriaus, kaukės – nes 

jos labai apsunkina plauką ir su laiku pažeidžia plauko folikulą.  

5  lentelė 

Dažytų plaukų galvos plovimo technologinė kortelė  

Eil. 

Nr.  

 

Technologijos aprašymas 

 1. Atsižvelgiant į tai, ar plaukai šviesinti ar dažyti kitomis spalvomis reikia pasirinkti tinkamą 

šampūną, todėl, kad dažytų plaukų šampūno veikliosios medžiagos yra parengtos taip, kad 

uždarytų plauko paviršių ir sulaikytų juose spalvos pigmentą. 

Dažyti plaukai po dažymo procedūros tampa jautrūs, todėl labai svarbu naudoti dažytiems 

plaukams skirtą šampūną „Sulfate-free“, kad sugrįžtų plauko gyvybingumas ir žvilgesys. 

2. Galvą plauname specialioje kriauklėje, kuri turi priglusti prie kliento sprando. Atsargiai 

atloškite kliento galvą, paklauskite, ar patogu ir atsistokite už kriauklės. Atsukite vandenį ir 

nureguliuokite jo temperatūrą (turi būti maždaug 34 - 45°C). Vieną ranką reikia laikyti prie 

kaktos, prie plaukų šaknų, kad vanduo nebėgtų klientui ant veido. Pasiteiraukite, ar vandens 

temperatūra maloni, jei ne - pareguliuokite. Sudrėkinkite visus plaukus ir atlikite emulgaciją – 

dažų nuplovimą dažais. Sušlapinus visus plaukus, sukamaisiais pirštų judesiais labai gerai 

išmasažuojame dažus nuo galvos odos. Tik gerai išmasažavus ir nuplovus dažus nuo galvos 

odos ir plaukų galima atlikti galvos plovimą su priemonėmis po plaukų dažymo. 

3. Šampūną pirmiausia pilkite į delną, tada tolygiai paskirstykite ant visų plaukų. Plaukite du 

kartus: pirmą kartą nuplaukite dažus nuo galvos odos, antrą kartą - plaukus. Šampūną įtrinkite 

pirštų pagalvėlėmis masažiniais judesiais. 

4. Plaukų plovimą pradėkite nuo kaktos. Masažuokite sukamaisiais judesiais palei plaukų augimo 
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kraštą per smilkinius, viršugalvį sprando link. Paklauskite, ar klientui malonu. Atkreipkite 

dėmesį į tai, kad smilkiniai jautrūs, todėl masažuoti reikia lengviau. Išskalaukite šampūną. 

Elkitės taip pat, kaip ir drėkindami plaukus. 

5. Kruopščiai išplaukite plaukus vandeniu iki tol, kol tarp pirštų trinami plaukai skleis girgždantį 

garsą. Skalaujamus plaukus reikia lengvai kedenti ranka, kol išplaunamos visos putos. 

Nuspaudžiame vandenį iš plaukų ir dedame kondicionierių „Color save conditioner“. 

Išlaikome kiek nurodyta naudojimo instrukcijoje, po to gerai išskalaujame. Plovimą 

rekomenduojama baigti perplaunant plaukus vėsiu vandeniu, kad užsidarytų visi plauko 

žvyneliai ir jie įgautų žvilgesį. 

6. Kiti darbai: 

- apvyniokite rankšluostį ant galvos taip, kad nesušlaptų kliento drabužiai; 

- nuspauskite likusį vandenį rankšluosčiu nuo plaukų šaknų iki galiukų; 

- sušukuokite. 

7. Su šlapiais plaukais reikia elgtis labai atsargiai, nes išorinis plauko ragenos sluoksnis 

išbrinksta vandenyje ir tampa nepaprastai jautrus. Neatsargiai šukuojant, ragenos sluoksnelius 

galima atplėšti ar net nenuplauti ir plaukai tampa ne tokie atsparūs, lankstūs, ne taip žvilga 

Todėl šlapiems plaukams iššukuoti naudojamos šukos retais danteliais. Svarbu pradėti šukuoti 

nuo galiukų ir pamažu kilti aukštyn - taip išvengiama plaukų rovimo bei pešimo. Prieš plaukų 

džiovinimą fenu rekomenduojama užpurkšti apsauginio kremo nuo karščio „Thermo-protect 

cream“, o išdžiovintų plaukų galiukus patepti speciali priemonė dažytų plaukų galiukams 

„Colored ends“. 

Klaidos, kurių reikia vengti: 

1. Blogai pasodinamas ir apdengiamas klientas – sušlapinami drabužiai. 

2. Nepakankamai tolygiai ir gerai atlikta emulgacija – lieka dažai ant odos, netolygi plauko 

spalva. 

3. Plaukai per mažai sudrėkinti prieš plaunant - sunku tolygiai paskirstyti šampūną. 

4. Vandens čiaupas laikomas per toli nuo galvos – vanduo taškosi. 

5. Masažuojama sugrubusiais pirštais - nagais galima sužeisti galvos odą. 

6. Neišplaunamas šampūnas - ištrinkti plaukai pilkšvi, neblizga. 
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4. MOKYMO ELEMENTAS. PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PROCEDŪROS EKOLOGIŠKOMIS 

KOSMETIKOS PRIEMONĖMIS 

4.1. „ESSENSITY CARE“ PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ KATALOGO KOPIJA 

Kopijos iš „Schwarzkopf  naujovės, tendencijos, mada ir stilius“ 2010/01, 2012/sausis/vasaris 

katalogų, apie ekologiškas „ESSENSITY Care“ plaukų priežiūros ir ,,Care & Styling“ plaukų 

formavimo priemones. Šių priemonių specifikaciją bus tiesiogiai naudojama mokymo metu kalbant 

apie priemonių sudėtį bei jų panaudojimo galimybes. 

 

52. pav. 
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53. pav. 
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54. pav. 
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55. pav. 
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56. pav. 
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Plaukų priežiūros ir formavimo procedūrų technologijos ekologiškomis „ESSENSITY Care“ ir 

,,Care & Styling“ priemonėmis  

Plaukų priežiūros ir formavimo procedūrų technologijos ekologiškomis „ESSENSITY Care“ ir 

,,Care & Styling“ priemonėmis pateiktos 1 lentelėje. Plačiau apie šiuose technologijuose naudojamas 

priemones skyriuje 4.1. 

6 lentelė 

Procedūros technologija Galutinis rezultatas 

 

Galvos plovimas su atkuriamosiomis plaukų 

priežiūros priemonėmis: šampūnu ir kondicionieriumi. 

Šios plaukus prižiūrinčios priemonės giliai atkuria 

plaukus ir užtikrina švelnų bei efektyvų visų pažeistų 

plaukų tipų valymą bei priežiūrą.   

 

Plaukai tampa glotnūs, spindintys 

ir sveikai atrodantys. 

Galvos plovimas su giliai 

drėkinamosiomis 

priemonėmis: šampūnas ir 

kondicionierius, skirtomis 

pamaitinti sausus, šiurkščius 

plaukus bei praturtinti juos 

maitinamosiomis 

medžiagomis.  

Kondicionierių rekomenduojama palaikyti ant 

plaukų keletą minučių apvyniojus juos rankšluosčiu. Tai  

suteikia plaukams kasdienę drėgmės dozę, užtikrina jų 

glotnumą, padeda suvaldyti nepaklusnius, šiurkščius arba 

trapius plaukus, jie tampa minkšti, spindintys ir glotnūs.  

 

 

Trapūs, sausi plaukai tampa 

minkšti, nesišakoja ir nebesipučia. 

 

http://www.schwarzkopf.lt/sklt/lt/home/hair_care/shampooing_conditioning/long_hair/care_for_long_hair.html
http://www.schwarzkopf.lt/sklt/lt/home/hair_care/shampooing_conditioning/long_hair/care_for_long_hair.html
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Natūralus ir lengvas šukuosenos užbaigimas su 

,,Natural Shine Serum“ - natūralaus spindesio suteikianti 

priemonė, kuri suminkština, drėkina plaukus, taip pat 

gydo odą nuo žalingų saulės spindulių poveikio.  

Kelis lašelius priemonės paskirstyti tarp delnų ir 

užtepti ant plaukų per visą ilgį ar tik ant plaukų galiukų. 

Tinka naudoti ant sausų ir ant drėgnų plaukų. 

 

 

Ši medžiaga maitina ir glotnina 

plaukus, 

 

 

“Volumising Cream” apimties suteikiantis kremas 

Galima pakelti plaukus ir užtikrinti jų lankstumą, lengva 

formuoti plaukus, tai patapsaugo juos nuo įsielektrinimo 

ir šiaušimosi. 

Mažą priemonės kiekį tepkite ant delnų, o tada 

paskirstykite ant drėgnų plaukų ir džiovinkite plaukus 

plaukų džiovintuvu. 

 

 

 

Plaukams suteikiama natūrali 

apimtis, lankstumas ir forma.  

http://www.schwarzkopf.lt/sklt/lt/home/hair_care/shampooing_conditioning/care_tips/lustre_for_shiny_and_beautiful_hair.html
http://www.schwarzkopf.lt/sklt/lt/home/hair_care/shampooing_conditioning/care_tips/lustre_for_shiny_and_beautiful_hair.html
http://www.schwarzkopf.lt/sklt/lt/home/hair_care/shampooing_conditioning/care_tips/moisture_satisfies_hair.html
http://www.schwarzkopf.lt/sklt/lt/home/hair_care/shampooing_conditioning/care_tips/moisture_satisfies_hair.html
http://www.schwarzkopf.lt/sklt/lt/home/hair_care/shampooing_conditioning/curly_hair/curly_hair.html
http://www.schwarzkopf.lt/sklt/lt/home/hair_care/shampooing_conditioning/curly_hair/curly_hair.html
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4.2. [3D] MENSION IR „OSIS+“ PLAUKŲ FORMAVIMO PRODUKTŲ LINIJOS 

KATALOGŲ KOPIJOS 

Kopijos iš „Schwarzkopf  naujovės, tendencijos, mada ir stilius“ 2011/04, katalogo apie 

[3D]MENSION plaukų priežiūros ir formavimo linijos priemones skirtas vyrams. Šių priemonių 

specifikaciją bus tiesiogiai naudojama mokymo metu kalbant apie priemonių sudėtį bei jų panaudojimo 

galimybes. 

 

57. pav. 
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[3D]MENSION pirmoji plaukų priežiūros ir formavimo linija skirta vyrams. Vyrai turi daugiau 

nei vieną dimensiją. Jie kovoja su stereotipais, yra autentiški, stiprūs ir drąsūs bei nekenčia rutinos. 

Jiems reikia produktų, sukurtų būtent jiems, atitinkančių jų poreikius ir asmenybę. 

[3D]MENSION priežiūros priemonių sudėtyje esantis kofeinas, taurinas, mentolis ir pantenolis 

veikia: 

 [1] plaukus, 

 [2] galvos odą, 

 [3] plaukų šaknis. 

[3D] technologija įveikia kasdienius iššūkius, su kuriais susiduria vyrai, norintys turėti stiprius, 

gyvybingus plaukus bei sveiką galvos odą, o specialios priemonės padeda kovoti su plikimu ir 

pleiskanomis. 

Priežiūros priemonės skirtos: 

 Normaliems plaukams 

 Pleiskanotai galvos odai 

 Plaukų augimui 

 Jautriai galvos odai 

 

 

58. pav. [3D]MENSION plaukų priežiūros priemonių asortimentas 
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7  lentelė 

[3D]MENSION plaukų priežiūros priemonės 

 

[3D] Mension šampūnas vyrams 

Plaukų augimą skatinantis šampūnas 

vyrams [3D] Mension „Activating shampoo". 

Sudėtyje esantys pantenolis, taurinas ir karnitinas 

veikia tiek plaukų šaknis, tiek galvos odą. 

Pantenolis drėkina plaukus, taurinas puoselėja 

galvos odą, karnitinas stimuliuoja plaukų šaknis ir 

skatina plaukų augimą.   

Naudojimas: ištrinkti drėgnus plaukus ir 

išskalauti. 

 

[3D] Mension plaukų augimą 

skatinantis serumas vyrams 

Plaukų augimą skatinantis serumas vyrams 

[3D] Mension „Activating serum shots". Serumas 

padeda maistingosioms medžiagoms patekti į 

plauko folikulą, kuris yra atsakingas už plauko 

augimą. Sudėtyje esantys pantenolis, taurinas ir 

karnitinas teigiamai veikia tiek plaukų šaknis, tiek 

galvos odą. Pantenolis drėkina plaukus, taurinas 

puoselėja galvos odą, karnitinas stimuliuoja ir 

aktyvina plaukų šaknis.   

Naudojimas: serumą tolygiai paskirstyti 

ant galvos odos. Nenuplauti.  
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[3D] Mension plaukų tonikas vyrams 

Plaukus ir galvos odą stiprinantis tonikas 

vyrams [3D] Mension „Fortifying Tonic", 

suteikiantis plaukams apimties. Sudėtyje esantis 

vitaminas B5 drėkina plaukus, taurinas puoselėja 

galvos odą, karnitinas teigiamai veikia tiek plaukų 

šaknis, tiek galvos odą.   

Naudojimas: toniku ištrinkti galvos odą. 

Nenuskalauti. 

[3D]MENSION plaukų formavimo priemonės 

Vyrai ieško produktų, kurie jų plaukams suteiktų: 

 [1] fiksaciją; 

 [2] tekstūrą; 

 [3] madingą matinį efektą.  

Jie nori greito rezultato su paprastomis priemonėmis, užtikrinančiomis puikų rezultatą. 

[3D]MENsion formavimo linijoje - kasdieniam naudojimui tinkančios, greito poveikio priemonės. 
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23 pav. [3D]MENSION plaukų formavimo priemonių asortimentas 

8 lentelė 

[3D]MENSION plaukų formavimo priemonės 

 

[3D] Mension stiprios fiksacijos želė 

suteikianti ilgalaikį poveikį. 



PLAUKŲ PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

       
155 Mokymų medžiaga 

 

[3D] Mension plaukų lakas vyrams 

Stiprios fiksacijos plaukų lakas vyrams 

[3D] Mension „Strong hold hairspray", suteikia 

ilgalaikį poveikį ir lanskčią plaukų tekstūrą.   

Naudojimas: prieš vartojimą gerai 

suplakti. Trumpais purkštelėjimais iš ~30 cm 

atstumo purkšti ant drėgnų arba sausų plaukų. 

 

[3D] Mension plaukų formavimo 

kremas vyrams 

Sausas ir neriebus kremo konsistencijos 

plaukų formavimo kremas vyrams [3D] Mension 

„Texturising Cream", leidžiantis sukurti 

išraiškingą formą ir suteikti plaukams tekstūros. 

Sukuria sausų, neblizgančių plaukų efektą.  

Naudojimas: nedidelį kiekį kremo tepti 

ant drėgnų arba sausų plaukų. 

 

 

 

[3D] Mension plaukų modeliavimo 

vaškas vyrams. 

Modeliavimo vaškas yra lanksčios 

fiksacijos. Sumodeliuotas šukuosenas galima 

lengvai performuoti. Universalus vaškas idealiai 

tinka norint kurti su natūralų elastingą stilių. 

Ypatingai priemonė tinka vidutinio ilgio 

plaukams.  

Naudojimas: nedidelį kiekį vaško tepti ant 

sausų plaukų. 
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,,OSiS+“ plaukų formavimo produktų linijos katalogų kopijos 

Kopijos iš „Schwarzkopf  naujovės, tendencijos, mada ir stilius“ 2010/01, katalogo apie 

,,OSiS+“ plaukų formavimo linijos priemones. Šių priemonių specifikaciją bus tiesiogiai naudojama 

mokymo metu kalbant apie priemonių sudėtį bei jų panaudojimo galimybes. 

 

59. pav. 
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60. pav. 
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61. pav. 
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62. pav. 
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63. pav. 
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64. pav. 
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65. pav. 
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9  lentelė 

„OSiS+“ linijos produktai padedantys įveikti rutiną 

 

 

Pump My Curls - purškiama priemonė garbanų fiksacijai. 

Privalumai: 

 Šiurkštiems ir garbanotiems plaukams.  

 Apsaugo nuo šiaušimosi visą dieną.  

 Lengvas plaukų stiliaus išlaikymas ir atskyrimas  

Naudojimas: 

 Purškite norimą kiekį priemonės į delnus, paskirstykite ant 

drėgnų plaukų ir formuokite kaip jums patinka.  

 Jei garbanos itin nepaklusnios, galima naudoti ir ant sausų 

plaukų.  

 

 

Aqua slide - želinė pomada 

Lengvai tepama priemonė- pomada, suteikianti plaukams 

puikų spindesį ir jų neapsunkina. Vidutinės fiksacijos. 

Neapsakomas spindesys ir puikios formos. 

Privalumai: 

 Visi pomados privalumai be riebumo ir lipnumo pojūčio.  

 Puiki fiksacija.  

 Lankstus pabrėžimas ir plaukų atskyrimas.  

 Neapsakomas spindesys.  

 Neapsunkina plaukų.  

 Lengvai išsiplauna.  

Naudojimas:  

 Mažą priemonės kiekį naudokite ant sausų plaukų. 

Suglostykite ar formuokite taip, kaip norite.  

 Papildomai storų plaukų fiksacijai galima naudoti ir ant 

drėgnų plaukų.  
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Fibre Light - yra pluoštinės skystis, kuris sukuria 

netvarkingą, bet elastingą šukuoseną. 

Lengvos tekstūros skystį sudaro skaidrios skaidulos, kurios 

neapsunkina plaukų. Tai leidžia sukurti neribotą šukuosenos 

dizainą. 

Fibre Light pagrindinis komponentas yra minkštas polimeras, 

kuris apgaubia plauką nematoma plėvele ir sulaiko drėgmę 

plaukuose.Taukmedžio sviestas lygina ir minkština plaukus.  

Naudojimas:  

Mažą priemonės kiekį sušildyti tarp delnų ir  naudokite ant 

sausų plaukų.  

 

Plaukų formavimo procedūrų technologijos ,,OSiS+“ linijos produktais   

Plaukų formavimo procedūrų technologijos ,,OSiS+“ linijos produktais  pateiktos 9-11 

lentelėse. Plačiau apie šiuose technologijuose naudojamas priemones 8 lentelėje. 

10 lentelė.  

Plaukų formavimas su „Pump My Curls“ - priemone garbanų fiksacijai. 

 

Priemonę „Pump My Curls“ užpurkšti ant delno. 

 

 

 

Priemonę paskirstyti ant drėgnų plaukų. 



PLAUKŲ PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

       
165 Mokymų medžiaga 

 

Pirštų pagalba suformuoti šukuoseną. 

 

Formuojant šukuoseną stengtis tvarkingai susukti 

ir suformuoti kiekvieną garbaną. 

 

Esant būtinybei galima užpurkšti priemonės ir ant 

sausų plaukų. 

 

Galutinis rezultatas. 

Daugiau informacijos apie plaukų formavimo 

procedūrą su šia priemone rasite: 

http://www.schwarzkopf-

professional.com/index.php?id=11786 

 

 

http://www.schwarzkopf-professional.com/index.php?id=11786
http://www.schwarzkopf-professional.com/index.php?id=11786
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11  lentelė 

Plaukų formavimas su „Aqua slide“ - želine pomada 

 

Priemonę „Aqua slide“ paskirstyti tarp delnų. 

 

 

Formavimo priemonę įtrinti į sausus plaukus. 

 

Pirštų pagalbą suformuoti norimą šukuoseną. 

 

Atsižvelgiant į šukuosenos stilių, pakelti priekinės 

galvos dalies plaukus. 

 

Šukuosena užbaigiama pataisant smilkinio dalies 

plaukus, juos suglostant. 

Daugiau informacijos apie plaukų formavimo 

procedūrą su šia priemone rasite: 

Http://www.schwarzkopf-

professional.com/index.php?Id=11783 

 

 

http://www.schwarzkopf-professional.com/index.php?id=11783
http://www.schwarzkopf-professional.com/index.php?id=11783
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12  lentelė 

Plaukų formavimas su „Fibre Light „ - pluoštiniu skysčiu  

 

„Fibre Light „ priemonė naudojama ant sausų 

plaukų 

 

 

Priemonę paskirstyti tarp delnų, truputį pašildant. 

 

Pirštų pagalba susukti atskiras plaukų sruogas. 

 

Šukuoseną baigti formuoti paskirstant priemonę 

per visą plaukų ilgį.  

Daugiau informacijos apie plaukų formavimo 

procedūrą su šia priemone rasite: 

http://www.youtube.com/watch?v=SxxBMDOIh-

o 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SxxBMDOIh-o
http://www.youtube.com/watch?v=SxxBMDOIh-o


PLAUKŲ PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

       
168 Mokymų medžiaga 

 

5. MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

5.1. 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 “BC Hairtherapy”gydomosios linijos kosmetikos priemones. 

III užduoties aprašymas: 

Galvos plovimas po dažymo ir BC galvos masažas. 

 paruošiamieji darbai galvos plovimui po dažymo; 

 parinkti priemones po plaukų dažymo; 

 atlikti galvos plovimą ir masažą; 

 baigiamieji darbai. 

IV užduoties aprašymas (šukuosenos modeliavimas su plaukų formavimo priemonėmis): 

 paruošiamieji darbai; 

 parinkti priemones šukuosenos modeliavimui; 

 šukuosenos modeliavimas su pasirinktomis priemonėmis; 

 baigiamieji darbai. 

Vienos užduoties atlikimo laikas 6 val. 
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„BC BONACURE“ testas, apie plaukų priežiūros priemones, jų sudedamąsias dalis ir 

panaudojimo galimybes padės geriau įtvirtinti teorines žinias. Teste galimi keli teisingi atsakymai. 

„BC BONACURE“ testas 

1. Nurodykite naujosios BC technologijos pavadinimą: 

a. Amino rūgščių atkuriamoji technologija su glicinu 

b. Amino Cell Rebuild  amino rūgščių atkuriamoji technologija 

c. Aphinity technologija 

2. Kuriai technologijai būdinga 9 amino rūgščių sekos ir kuri technologija atkuria plauko ląstelės 

struktūrą, o ne tiesiog užpildo struktūros plyšius?  

a. Aphinity technologija 

b. Amino rūgščių atkuriamoji technologija su glicinu 

c. Amino Cell Rebuild  amino rūgščių atkuriamoji technologija 

3. Kaip BC gaminiai gali atkurti proteinus?  

a. Naujoji technologija skirta plauko struktūrai atkurti, o ne vien struktūros plyšiams užpildyti. 

b. Naujajai technologijai būdinga stipriausia amino rūgštis, kuri “suranda” pažeistas plauko 

zonas.  

c. Naujosios technologijos įsiskverbimas ir atkuriamasis poveikis užtikrinamas tik paviršiuje.  

4. Įvardykite pagrindinį Cura + Protein Complex proteinų komplekso privalumą. 

a. Sugrąžina plaukams natūralų jų elastingumą.  

b. Įvairių procedūrų nualinti plaukai tampa paklusnesni.  

c. Struktūriniai plyšiai užpildomi iš vidaus, o nepaklusnios plaukų paviršiaus zonos 

sulyginamos ir suvienodinamas.   

5. Kokia yra papildoma “BC Repair Rescue” atkuriamųjų priemonių linijos sudedamoji medžiaga? 

a. Pantenolis 

b. Abrikosų proteinas 

c. Aliejinė morgina (Moringa Oleifera) 

6. Kokie yra “BC Repair Rescue” atkuriamųjų priemonių linijos privalumai? 

a. Atkuriamasis ir stiprinamasis poveikis.  

b. Sugrąžina drėgmę ir tobulai drėkina plaukus.  

c. Aktyvi apsauga nuo spalvos išblukimo drauge užtikrinant plaukų priežiūrą. 
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7. Įvardinkite “BC Color Save” dažytiems plaukams skirtų priemonių linijos sub-line papildomos 

technologijos pavadinimą.  

a. Pantenolis 

b. Bambukų kompleksas 

c. Aliejinė moringa (Moringa Oleifera) 

8. Kuri sudedamoji medžiaga yra mikro-proteinas išgaunamas iš Stebuklingojo Medžio (angl. Miracle 

Tree) sėklų?     

a. Aliejinė moringa (Moringa Oleifera)  

b. Pantenolis   

c. Abrikosų proteinas 

9. Koks “BC Color Save” dažytiems plaukams skirtos linijos gaminys yra naudojamas tik salone 

siekiant sustabdyti cheminius ką tik nudažytų plaukų procesus?  

a. “BC Color Save Spray Conditioner” dažytiems plaukams skirtas purškiamas kondicionierius 

b. “BC Color Save Pre-Colour Instant Service” prieš dažymo procedūrą naudojama speciali 

priemonė 

c. “BC Color Save Post-Colour Instant Service” po dažymo procedūros naudojama speciali 

priemonė  

10. Įvardinkite “BC Moisture Kick” drėkinamųjų priemonių linijos sub-line papildomą technologiją.  

a. Pieno Q ir hidrolizuotų kviečių proteinų kompleksas.     

b. Hialuroninės rūgšties derivato ir pantenolio kompleksas 

c. Pieno Q proteinų ir pantenolio kompleksas 

11. Kuriai sudedamajai medžiagai būdingos nepaprastos drėkinamosios savybės, kurios suteikia 

plaukams glotnumo, suminkština juos ir padeda kovoti su išsausėjimu?  

a. Aliejinei moringai (Moringa Oleifera) 

b. Pantenoliui 

c. Hialuroninės rūgšties derivatui 

12. Kuris “BC Moisture Kick” drėkinamųjų priemonių linijos gaminys veikia kaip anti-oksidantas ir 

neleidžia plaukams išsausėti greitai atkuriant drėgmės pusiausvyrą?  

a. “BC Moisture Kick Spray Conditioner 2-Phase” dviejų fazių drėkinamasis purškiamas 

kondicionierius 

b. “BC Moisture Kick Vitamin C Shot” efektyvi drėkinamoji priemonė su vitaminu C 

c. “BC Moisture Kick recharger” efektyvi, greito poveikio drėkinamoji priemonė 
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13. Įvardinkite “BC Light Volume” plaukus pakeliančių priemonių linijos sub-line papildomos 

technologijos pavadinimą.  

a. Lengvas apimties suteikiantis ekstraktas ir vandens lelijų ekstraktai  

b. Bambukų apimties suteikiantis kompleksas ir didžiojo plukenio ekstraktai 

c. Bambukų kompleksas ir paprastosios vandens lelijos (Nymphaea Alba) šaknų ekstraktas 

14. Kurios dvi augalinio pagrindo sudedamosios medžiagos naudojamos “BC Volume Boost” apimties 

suteikiančių priemonių formulėse, kad suteiktų plaukams daugiau apimties ir užtikrintų plaukų 

neapsunkinančią priežiūrą.  Ploni ir silpni plaukai sustiprina, pakeliami, atrodo sveiki ir jiems 

sugrąžinamas spindesys.  

a. Vandens lelijų ir bambukų ekstraktas 

b. Saulėgrąžų ir bambukų ekstraktas 

c. Vandens lelijų ekstraktas ir lengvas apimties suteikiantis ekstraktas 

15. Kuriame “BC Hair& Scalp” priemonių linijos gaminyje yra šveičiamųjų granulių ir pipirmėtės 

ekstrakto?  

a. “BC Hair & Scalp Expert Deep Cleansing Shampoo” gilaus valymo šampūne 

b. “BC Hair & Scalp Expert Anti Dandruff Shampoo” šampūne nuo pleiskanų 

c. “BC Hair & Scalp Expert Pre Shampoo Peeling” gilaus valymo priemonėje 

16. Kokia yra aktyvi “BC Hair & Scalp Expert Anti Dandruff” priemonių nuo pleiskanų sudedamoji 

medžiaga? 

a. Octopirox medžiaga 

b. Cinko piritionas 

c. Pipirmėtės ekstraktas 

17. Kuri sudedamoji medžiaga skatina galvos odos kraujo mikro-apytaką ir padeda pašalinti riebalų 

perteklių, pleiskanas ir susikaupusius priemonių likučius?  

a. Pipirmėčių ekstraktas 

b. Citrinžolių ekstraktas 

c. Šveičiamosios granulės 

18. Kuri iš pateiktų medžiagų nėra pagrindinė sudedamoji aktyvi “BC Hair & Scalp Expert Hair 

growth” plaukų augimą skatinančių priemonių medžiaga? 

a. Taurinas 

b. Karnitino tartratas  

c. Paprastoji vandens lelija (Nymphaea Alba) 
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19. Kuri iš pateiktų sudedamųjų medžiagų yra žinoma kaip gydanti augalinė priemonė?  

a. Purpurinė ežiuolė (Echinacea Purpurea)  

b. Karnitino tartratas   

c. Paprastoji vandens lelija (Nymphaea Alba)  

20. Kuri sudedamoji medžiaga palengvina augimo veiksnių* gaminimą, o taip pat užtikrina daug 

energijos turinčių ** junginių tiekimą? 

a. Taurinas 

b. Karnitino tartratas  

c. Purpurinė ežiuolė (Echinacea Purpurea) 

Vertinimo kriterijai: 

 Užduotis atlikta savarankiškai per jai skirtą laiką. 

 Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinių reikalavimų. 

 Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą. 
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PRIEDAI 

1. Galvos masažo atlikimo pagal „BC Bonacure“ technologiją video medžiaga Массаж-

головы[www.savevid.com].mp4 

Массаж-головы%5bwww.savevid.com%5d.mp4
Массаж-головы%5bwww.savevid.com%5d.mp4

