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MODULIS B 3.1 GROŽIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS 

1 MOKYMO ELEMENTAS. GROŽIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS GROŽIO SALONE 

„BOMOND“ 

1.1 ĮMONĖS INTERNETINĖ SVETAINĖ: WWW.BOMONDSALON.LT 

Salono Bomond internetinė sveitainė yra www.bomondsalon.lt. 

 

1. pav. 

1.2 ĮMONĖS INFORMACINĖ IR REKLAMINĖ MEDŽIAGA APIE GROŽIO SALONĄ 

„BOMOND“ 

SALONO ISTORIJA 

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. Salono meistrai nuolat tobulinasi užsienio akademijose, 

mokyklose ir seminaruose, dažnai dalyvauja įvaizdžio kūrimo projektuose televizijose ir žurnaluose. 

Du kartus per metus grožio salono atstovai rengia seminarus meistrams iš visos Lietuvos ir užsienio 

apie naujausias kirpimo ir dažymo tendencijas. Mūsų salone dirbo įžymiausi meistrai iš Italijos, 

http://www.bomondsalon.lt/
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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Rusijos, Latvijos, Anglijos, profesionalai iš garsiausių pasaulio akademijų. Salone teikiamos kirpimo, 

manikiūro, pedikiūro ir kosmetologijos paslaugos. 

BOMOND SALONE ATLIEKAMOS PASLAUGOS: 

 vyrų kirpimai 

 moterų kirpimai 

 vaikų kirpimai 

 dažymai 

 sušukavimai 

 proginis sušukavimas 

 vestuvinis sušukavimas 

 cheminis sušukavimas 

 manikiūras 

 pedikiūras 

 veido procedūros 

 depiliacija vašku 

 makiažas 

 antakių blakstienų dažymas ir korekcija 

 mikro pigmentacija (ilgalaikis makiažas) 

 

MEISTRAI 

RASELĖ MASIDUNSKIENĖ 

 

2. pav. Profesionali plaukų kirpimų, šukuosenų mados meistrė Raselė Masidunskienė. 

http://www.bomondsalon.lt/cache/sheets/16_1_c.jpg
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Tarptautinės klasės teisėja, turinti išimtinę teisę būti komisijos nare visuose pasaulio ir Europos 

kirpėjų čempionatuose. Pasaulinės kirpėjų organizacijos (OMC) komisijos narė. 4 kartus buvo 

sertifikuota teisėja Pasaulinės kirpėjų organizacijos ekspertų: 

 Vokietija – Darmštatas; 

 Prancūzija – Paryžius; 

 Prancūzija – Kanai; 

 Rusija – Maskva. 

 3 kartus pasaulio čempionatų dalyvė ir laureatė: 

 JAV – Vašingtonas; 

 Italija – Milanas; 

 Korėja – Seulas. 

 Daugkartinė Europos čempionatų dalyvė ir laureatė: 

 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. 
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LENA DUDINSKAJA 

 

3. pav. Profesionali plaukų kirpimų,, šukuosenų meistrė Lena Dudinskaja. 

Pasiekimai: 

 Lietuvos ir Ukrainos konkursų prizininkė ir dalyvė, Vidal Sassoon akademijos diplomantė, 

kasmetinių tarptautinių seminarų ir konferencijų dalyvė Londone, bendrovės GOLDWELL 

dėstytoja ir kirpimo technikė. 

 Apdovanota „Auksine sage“ už nuopelnus Lietuvos kirpėjų kvalifikacijos, meistriškumo, 

informacijos pateikimo ir šios profesijos profesionalumo bei kultūros skleidimą Lietuvoje. 

 1999 m. – „O’ Rising“ trichologijos seminaro dalyvė. 

 2000 m. – seminaro TONY&GUY dalyvė. 

 Seminaro TINA & COROLI dalyvė. 

 Seminaro TONY&GUY Practical haircut dalyvė. 

 Seminaro TINA & COROLI (Italijos ir JAV kirpėjų akademijų dėstytojų) dalyvė. 

 2001–2005 m. – Lietuvos profesionalų kirpėjų ir nagų priežiūros specialistų asociacijos 

narė. Asociacijos seminarų valdybos narė, Berlynas. 

 2010 m. – GOLDWELL Trend zoom dalyvė, Ryga. 

 2007 m. – GOLDWELL Trend zoom seminaro dalyvė, Berlynas. 

 Nuo 2000 m. – grožio salono BOMOND kasmetinių seminarų organizatorė ir vadovė. 

http://www.bomondsalon.lt/cache/sheets/22_1_c.jpg
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2 MOKYMO ELEMENTAS.  GROŽIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS GROŽIO SALONE 

„ARTIST“ 

2.1 INTERNETINĖ SVEITAINĖ WWW.LEDI.LT 

 

4. pav. 

2.2 ĮMONĖS INFORMACINĖ IR REKLAMINĖ MEDŽIAGA APIE GROŽIO SALONĄ 

„ARTIST“ 

„ARTIST“ salone dirba aukštos kvalifikacijos meistrai, kurie nuolat tobulinasi ne tik Lietuvoje, 

bet ir užsienyje.  Čia atliekamos paslaugos:  

Manikiūro: nagų lakavimas, nagų prailginimas, nagų priauginimas, parafino vonelė rankoms, 

prancūziškas lakavimas, ilgalaikis prancūziškas lakavimas,  manikiūras vyrams. 

Pedikiūro: nagų, pėdų, priežiūra, masažas. 

 Kirpėjo - stilisto paslaugos: Plaukų priežiūra, kirpimas, sušukavimas,  proginis sušukavimas, 

proginis sušukavimas su pridėtinėmis sruogomis, plaukų sušukavimas su žnyplėmis, plaukų dažymas, 

http://www.ledi.lt/
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cheminis sušukavimas, plaukų atstatymo procedūra, plaukų priauginimas, plaukų prailginimas ir 

tankinimas, vaikų kirpimas,  barzdos formavimas,  paauglių kirpimas. 

Kosmetologo paslaugos: veido valymas,  veido kaukių terapija, riebios odos procedūros, 

standinanti procedūra, jauninanti, gražinanti procedūros, odos šveitimas su  vaistinėmis rūgštimis, akių 

priešraukšlinė procedūra, jautrumą mažinanti procedūra, aromaterapinė procedūra veidui, makiažas, 

proginis makiažas. 

Depiliacija: veido, iki kelių, visos kojos, bikini, pažastų, antakių korekcija. 

Kosmetikos, grožio įrangos pardavimas. 

 

5. pav. Įmonės ženklas 

3 MOKYMO ELEMENTAS.  MOKYTOJO ATASKAITA 

3.1 ATASKAITOS REIKALAVIMAI IR 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  
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principus. Aprašyti 3–4 

pagrindinius  

pastebėtus principus,  

atliekamas technologines 

operacijas. 

2. Kaip grožio salonuose 

užtikrinama darbų ir  

paslaugų kokybė?  

Aprašyti, kokius įmonė  

naudoja kokybės valdymo  

procesus, standartus ir  t. t. 

  

3. Kokią technologinę  

įrangą, įrankius bei medžiagas 

naudoja  grožio salonuose? 

Išvardinkite naudojamą 

technologinę  

įrangą, įrankius, medžiagas. 

  

4. Kokius  kvalifikacinius  

reikalavimus  

kelia  darbuotojams,  

atliekantiems grožio 

paslaugas? 

Aprašyti  3 skirtingas  

technologines operacijas    

(pasirinktinai) atliekančių  

darbuotojų  kvalifikacinius  

reikalavimus. 

  

5. Pažangi patirtis, naujovės,  

perspektyvos.  

Aprašyti  tik svarbius ir  
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įsimintinus, profesinio  

mokymo sistemai aktualius  

aspektus. 

 

Kuo konkrečiai  mokymasis Jums buvo naudingas: 

 

 

 

 

 

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

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

 

Vertinimo kriterijai 

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

operacijos.  

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

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

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

kvalifikaciniai reikalavimai.  

5. Atskleisti profesinio mokymo sistemai svarbūs, aktualūs aspektai. 

6. Ataskaitoje informacija pateikta glaustai, struktūruotai, reflektuoja vizite įgytą patirtį. 
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MODULIS B 3.2 GROŽIO PASLAUGŲ TECHNOLOGINĖS NAUJOVĖS IR PLĖTROS 

TENDENCIJOS 

1 MOKYMO ELEMENTAS. GROŽIO PASLAUGŲ TECHNOLOGINIŲ NAUJOVIŲ 

APŽVALGA 

1.1 KOMPANIJOS INTERNETINĖ SVEITAINĖ: WWW.HENKEL.COM 

 

1. pav. 

http://www.henkel.com/
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1.2 SEMINARO „GROŽIO PASLAUGŲ NAUJOVĖS“ APIE  „INDOLA EXCLUSIVELY 

PROFESSIONAL“ INFORMACINĖS MEDŽIAGOS KOPIJOS 

„INDOLA EXCLUSIVELY PROFESSIONAL“ siūlo geriausius gaminius, kurie padės 

tinkamai pasirūpinti cheminiu būdu sugarbanotais plaukais (1 lentelė.).  

1 lentelė 

 „INDOLA EXCLUSIVELY PROFESSIONAL“ gaminiai 

Gaminys  

Plaukų būklė  

Šampūnas Intensyvios 

priežiūros 

priemonė 

Nenuskalaujamas kondicionierius 

Šiek tiek 

įjautrinti 

Hydrate 

Shampoo 

drėkinamasis 

šampūnas  

 Hydrate Bi-Phase Conditioner 

drėkinamasis, dviejų fazių 

kondicionierius  

Įjautrinti 

Hydrate 

Shampoo 

drėkinamasis 

šampūnas  

Repair Treatment 

atkuriamoji, 

intensyvios 

priežiūros priemonė  

Hydrate Bi-Phase Conditioner 

drėkinamasis, dviejų fazių 

kondicionierius  

Labai įjautrinti 

Repair 

Shampoo 

atkuriamasis 

šampūnas  

Repair Treatment 

atkuriamoji, 

intensyvios 

priežiūros priemonė  

Hydrate Bi-Phase Conditioner 

drėkinamasis, dviejų fazių 

kondicionierius  

Dažyti 

Color 

Shampoo 

dažytiems 

plaukams 

skirtas 

šampūnas  

Color Conditioner 

dažytiems plaukams 

skirtas 

kondicionierius  

Hydrate Bi-Phase Conditioner 

drėkinamasis, dviejų fazių 

kondicionierius ir Smooth Serum 

glotnumo suteikiantis serumas  

 

“INDOLA INNOVA Glamour” 2012 linija sukurta specialiems klientų poreikiams. Suteikia 

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

rezultatai.  

“INDOLA INNOVA Glamour“ asortimentas (2 pav.): 

 “INDOLA INNOVA Glamour“ šampūnas. Talpa 300 ml. ir 1500 ml. 

 “INDOLA INNOVA Glamour“ kaukė. Talpa 200 ml. ir 500 ml. 
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  “INDOLA INNOVA Glamour“ priemonė plaukų galiukams. Talpa 50 ml. 

  “INDOLA INNOVA Glamour Shine & Hold“ plaukų lakas. Talpa 300 ml. 

 “INDOLA INNOVA Glamour Precious Oil“. Talpa 75 ml. 

 

2. pav. “INDOLA INNOVA Glamour” 2012 linija 

“INDOLA INNOVA Glamour” linija praturtinta trimis vertingais augaliniais aliejais: 

 sukuria gundantį lygumą ir neapsakomą spindėjimą; 

 iš vidaus atstato sausus ir spindesį praradusius plaukus; 

 gydo suskilinėjusius plaukų galiukus. 

Kiekvienas aliejus turi savo unikalių savybių. 

Argano augalas. Žinomas kaip „Skystas auksas“, išgaunamas iš medžių, augančių pietvakarių 

Maroke, ir paskui kruopščiai surenkamas. Būtinos žmogaus organizmui sočiosios rūgštys ir vitaminai  

suteikia aliejui atkuriančių savybių (3 pav.).  
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3.  pav. Argano  augalas 

Marulos augalas. Afrikos magiškas aliejus yra praturtintas antioksidantais ir oleino rūgštimi, 

kurie padeda išlaikyti lygią, spindinčią odą ir plaukus (3 pav.).  

 

4.  pav. Marulos   augalas 

 Alyvuogės. Šis aliejus ne tik paskanina salotas, bet ir daro stebuklus su plaukų folikulais, 

sukurdamas natūralų spindesį (5 pav.).  
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5.  pav. Alyvuogės 

Kvapai lepinantys visus pojūčius. Gėlių ir vaisių aromato dėka, “INDOLA Glamour”  linija 

lepina ne tik plaukus. Gaivus ir saldus tokių vaisių kaip abrikosų, obuolių, citrinų ir persikų kvapas jūsų 

klientams sukelia pavasario įspūdį visus metus. Švelnūs vanilės, rožių ir jazminų aromatai kviečia juos 

pailsėti, kol plaukai pasilepins pačiomis geriausiomis grožio procedūromis (6 pav.).   

 

6.  pav.“INDOLA Glamour” kvapai 

Naujasis “INDOLA Glamour Precious Oil“ –  talpa 75 ml. (7 pav.). Itin lengvas marulos aliejus 

akimirksniu įkvepia gyvybės visiems plaukų tipams. Minkšti, glotnūs ir itin spindintys plaukai: 

 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 %. 

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://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://www.google.de/imgres?imgurl=http://theintrepidfoodie.files.wordpress.com/2011/04/vanilla-planifolia.jpg&imgrefurl=http://theintrepidfoodie.wordpress.com/2011/04/05/venturing-into-vanilla/&usg=__6QHPYhicD-CmGxXTtbBErT8AcRg=&h=361&w=558&sz=31&hl=de&start=42&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=s1P_A9mRrXE5sM:&tbnh=86&tbnw=133&prev=/search%3Fq%3Dvanilla%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26biw%3D1004%26bih%3D604%26ndsp%3D20%26tbm%3Disch&ei=xvoaTrDqJsSAOpqa7PUI
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7. pav.“INDOLA Glamour Precious Oil“ 

“INDOLA Glamour Precious Oil“ naudojamas salone ir namuose 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. 

“INDOLA INNOVA Glamour” 2012 linija specialiems poreikiams. Nusistatykite aukštus tikslus ir 

pastebėkite tendencijas (2 lentelė). 
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2 Lentelė. 

 “INDOLA INNOVA Glamour” 2012 linija. 

 “INDOLA INNOVA Glamour” 

Šūkis Vertingi aliejai neapsakomam 

spindesiui! 

Formulė - Praturtintas 3 pačiais vertingiausias 

aliejais: argano, marulos ir alyvuogių 

Rezultatai -  Neapsakomas spindesys 

-  Gundantis glotnumas 

Produktai -  Šampūnas 

-  Kaukė 

-  Priemonė plaukų galiukams 

-  Shine & Hold plaukų lakas 

-  NAUJIENA: Precious Oil 
 

1.3 „INDOLA EXCLUSIVELY PROFESSIONAL“ NAUJI KOSMETIKOS GAMINIAI, BEI 

„DESIGNER SILKWAVE PERM” CHEMINIO FORMAVIMO PRIEMONIŲ 

ASORTIMENTAS 

Ilgalaikis cheminis garbanojimas yra 2 žingsnių cheminio plauko formavimo procesas (8 pav.): 

1 –  redukcija:  tioglikolatas reaguoja ir atveria disulfido ryšius – tokiu būdu galimas laikinas 

plaukų deformavimas.  

2 – oksidacija:  naujoji plaukų forma užfiksuojama atkuriant disulfido ryšius – šią užduotį 

atlieka vandenilio peroksidas.  
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8.  pav. Ilgalaikis cheminis garbanojimas yra 2 žingsnių cheminio formavimo procesas 

Galutinis rezultatas priklauso nuo įvairių kriterijų, pavyzdžiui:  

  garbanojimo losjono pH vertės;  

  tioglikolato koncentracijos;  

  suktukų dydžio;  

  temperatūros;  

  cheminio formavimo priemonės laikymo trukmės;  

  tiek cheminio formavimo losjono, tiek neutralizavimo priemonės sudėtyje esančių, plaukus 

prižiūrinčių medžiagų.  

“DESIGNER SILKWAVE Perm”. Švelnus ir patikimas šarminis, cheminio formavimo losjonas 

leidžia suformuoti lanksčias ir ilgai išliekančias garbanas.  

Profesionali formulė užtikrina gerą priemonės paskirstymą ir įsiskverbimą į plaukus – tokiu būdu 

gaunamos vienodos ir gyvybingos garbanos.  

Plaukus prižiūrinčios medžiagos – hidrolizuotas keratinas, hidrolizuoti kviečių proteinai ir 

alavijų lapų ekstraktas -  apsaugo ir stiprina plaukus cheminio formavimo procedūros metu. Tokiu būdu 

plaukai tampa lengviau iššukuojami ir švelnūs lyg šilkas.  

Rezultatas - ilgai išliekančios, gražiai suformuotos ir lanksčios garbanos. (9 pav.).  
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9. pav.“DESIGNER SILKWAVE Perm” asortimentas 

“SILKWAVE Neutraliser” (10 pav.). Speciali formulė užtikrina tobulą neutralizavimą ir plaukų 

struktūros ryšių performavimą į naująją formą.  

Užtikrina ilgai išliekantį cheminio formavimo rezultatą ir tobulą plaukų būklę.  

“SILKWAVE Neutraliser” neutralizavimo formulė pritaikyta naudojimui su visais kitais “Designer 

SILKWAVE” cheminio formavimo gaminiais.  

Priemonės laikymo trukmė yra 5 + 5 minutės.  

 

10. pav. “SILKWAVE Neutraliser” neutralizavimo priemonė 
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“DESIGNER SILKWAVE Perm” cheminio formavimo priemonių laikymo trukmė (lentelė). 

3 lentelė 

“DESIGNER SILKWAVE Perm”  laikymo trukmė 

Plaukų tipas Losjonas 

Laikymo trukmė 

Be papildomos 

šilumos 

Laikymo trukmė 

Naudojant 45° papildomą šilumą 

Atsparūs 0 20 minučių 10 minučių 

Normalūs arba šiek tiek 

akyti 
1 15-20 minučių 10 minučių 

Iki 30 % pašviesinti 

sruogelėmis 
1 15 - 20 minučių 10 minučių 

Dažyti ir pašviesinti 2 15-20  minučių Nenaudokite papildomos šilumos 

Nuo 30 iki 70 % 

pašviesinti sruogelėmis 
2 7-10 minučių Nenaudokite papildomos šilumos 

Papildomi patarimai ir rekomendacijos naudojant “Classic” tradicinio cheminio 

formavimo priemones: 

“Designer SLIKWAVE Classic” cheminio formavimo losjonų sudėtyje esantis hidrolizuoto 

keratino ir alavijo ekstrakto derinys suteikia plaukams minkštumo ir plaukai prižiūrimi labiau nei 

anksčiau.  

Norint cheminiu būdu suformuoti natūralius plaukus gauti įprastą garbanotų plaukų rezultatą, 

mes rekomenduojame naudoti naująją “Classic 0” cheminio formavimo priemonę. 

“Classic 0” cheminio formavimo priemonė leidžia suformuoti smulkesnes garbanas, tačiau drauge, 

naujos priežiūros sistemos dėka, plaukai prižiūrimi ir pamaitinami.  

1.4 PLAUKŲ  ILGALAIKIO GARBANOJIMO „DESIGNER SILKWAVE PERM”  

PRIEMONĖMIS TECHNOLOGIJA 

Pasiruošimas: 

  Atlikite plaukų tipo analizę ir pasirinkite tinkamą variantą.  

  Ištrinkite plaukus naudodami “Innova Deep Cleansing Shampoo” gilaus valymo šampūną.  
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  Stenkitės intensyviai nemasažuoti galvos odos. Nuskalaukite ir nusausinkite rankšluosčiu.  

Jeigu procedūra atliekama akytiems plaukams, siekdami užtikrinti papildomą apsaugą, ant 

akytų plaukų plotų užpurkškite “INNOVA Hydrate Bi-phase spray conditioner” drėkinamąjį, dviejų 

fazių purškiamą kondicionierių. 

Susukimas: 

  Suktukai: pasirinkite tinkamus suktukus, kurie leis gauti norimo lankstumo ir dydžio 

garbanas.  

  Susukimas: garbanojimo rezultatą įtakos plaukų sruogų plotis.  

  Normalūs, ploni, atsparūs ir dažyti plaukai turėtų būti sukami nusausinus plaukus 

rankšluosčiu. Šviesinti ir jautrūs plaukai turėtų būti sukami drėgni.  

Nebandykite iš anksto sudrėkinti plaukų naudodami cheminio formavimo losjoną.  

“SILKWAVE perm Lotion” cheminio formavimo losjono naudojimas:  

 Apsaugokite plaukų augimo liniją – užtepkite “Profession NN2” kremo ir naudokite vatą.  

  Dėvėkite tinkamas pirštines.  

  Paskirstydami ant kiekvieno suktuko užtepkite “Perm Lotion” ilgalaikio cheminio 

formavimo losjono. Po naudojimo ir karto nuimkite vatą.  

  Siekdami optimalaus cheminio formavimo rezultato, pridenkite plaukus kepuraite.  

  Jautrių ir šviesintų plaukų pridengti nereikia.  

  Iš karto įjunkite laikmatį, remkitės priemonės laikymo trukmės lentele.  

  Kai pasibaigia priemonės laikymo trukmė, atsargiai nuskalaukite suktukus šiltu vandeniu 

(mažiausiai 5 minutes). Tada kruopščiai nusausinkite rankšluosčiu ir užtikrinkite, kad 

nuskalavote visą losjoną ir pašalinote visą drėgmės perteklių.  

 Po ilgalaikio cheminio formavimo procedūros, plaukams būtina speciali priežiūra.  

 „Innova” siūlo geriausius gaminius, kurie padės tinkamai pasirūpinti cheminiu būdu 

sugarbanotais plaukais. 

Šiek tiek įjautrinti plaukai plaunami drėkinamuoju šampūnu “Hydrate Shampoo”, toliau 

naudojamas drėkinamasis dviejų fazių kondicionierius „Hydrate Bi-Phase Conditioner”. Įjautrinti 

plaukai plaunami drėkinamuoju šampūnu “Hydrate Shampoo”, toliau naudojamas drėkinamasis dviejų 

fazių kondicionierius „Hydrate Bi-Phase Conditioner”. 
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Labai įjautrinti plaukai plaunami atkuriamuoju šampūnu “Repair Shampoo”, toliau naudojamas 

atkuriamoji, intensyvios priežiūros priemonė “Repair Treatment” ir drėkinamasis dviejų fazių 

kondicionierius „Hydrate Bi-Phase Conditioner”. 

Dažyti plaukai plaunami šampūnu “Color Shampoo” toliau naudojamas dažytiems plaukams 

skirtas kondicionierius “Color Conditioner”, bei drėkinamasis, dviejų fazių kondicionierius “Hydrate 

Bi-Phase Conditioner”  ir glotnumo suteikiantis serumas “Smooth Serum”.  

2 MOKYMO ELEMENTAS.  GROŽIO PASLAUGŲ PLĖTRA 

2.1 KOMPANIJOS INTERNETINĖ SVEITAINĖ: WWW.HENKEL.COM 

 

11. pav. 

2.2 „SCHWARZKOPF & HENKEL“ KOMPANIJOS INFORMACINĖ IR REKLAMINĖ 

MEDŽIAGA APIE GROŽIO PASLAUGŲ PLĖTRĄ 

Pradžia: 

  Henkel įkurta 1877 m. 

 Pasaulinė pramoninių produktų kompanija.  

 Įsikūrusi Düsseldorfe, Vokietijoje. 

http://www.henkel.com/
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 Didžiausi prekiniai ženklai: IGORA, Persil, Fa, TAFT, Loctite, Bref, Bonacure, Ceresit. 

 > 53.000 darbuotojų, 125-iose šalyse. 

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. 

Vizija: 

Vizija ir tikslas - tapti įdomiausia, labiausiai įkvepiančia pasauline kompanija su naujoviškomis 

idėjomis ir išsiskiriančiu asmeniniu servisu mūsų partneriams – kirpėjams ir vartotojams. 

Darbas su daugiau 230.000 Grožio salonų visame pasaulyje – tai  kompanijos  įkvėpimo ir vystimosi 

šaltinis. 

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

Kompanijos prekiniai ženklai (12- 15 pav.). 

 

12.  pav. Kompanijos prekiniai ženklai 
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13. pav. „Henkel“ prekinis ženklas 

 

14. pav.“Schwarzkopf PROFESSIONAL“  prekinis  ženklas 

 

15. pav. Grožio specialistų akademijos ženklas 

VERSLO SISTEMA 

Visų priemonių, reikalingų kirpėjams, pateikimas: 

 Pilnas produktų asortimentas.  

 Salono įrankiai ir aksesuarai. 

 Švietimas ir mokymas. 

 Naujausios kirpimų ir mados tendencijos. 

 Verslo konsultacijos. 

Regionų reitingas 

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

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

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

Taip pat šie regionai žymiai išsiskiria rinkos dydžiu (gyventojų skaičiumi bei bendromis vietinių 
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gyventojų išlaidomis grožio ir sveikatingumo paslaugoms įsigyti). Kauno ir Klaipėdos regionai 

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

mažesnio gyventojų skaičiaus. Nepaisant to, vidutinis Kauno regiono gyventojas sveikatingumo ir 

grožio paslaugoms įsigyti per metus skiria tiek pat, kiek ir Vilniaus gyventojas, todėl šiame regione 

analizuojamo sektoriaus dydis pagal gyventojų išlaidas yra trečiasis tarp analizuojamų regionų. 

Klaipėdoje sveikatingumo ir grožio paslaugų rinkos dydis pagal vietinių gyventojų išlaidas yra net 3 

kartus mažesnis nei Vilniaus regione. Tačiau regionas yra antras Lietuvoje po Alytaus regiono pagal 

sveikatingumo įstaigų skaičių ir turi didelį potencialą vystyti sveikatingumo paslaugų sektorių dėl 

palankios vietos (prie jūros) ir dėl didelio vietinių ir užsienio turistų skaičiaus.Visi kiti regionai 

(Šiaulių, Telšių, Panevėžio, Latgalos, Utenos) turi sąlyginai mažas sveikatingumo ir grožio paslaugų 

vietines rinkas dėl mažo gyventojų skaičiaus ir žemo vietinių gyventojų pajamų lygio, todėl siekiant 

šiuose regionuose plėtoti sveikatingumo ir grožio paslaugų verslą nereikėtų pasikliauti vien tik vietine 

rinka – būtina vertinti ir atvykstamojo turizmo srautų dydį, pastovumą, turistų galimybes įsigyti 

paslaugas. 

Grožio paslaugų Lietuvoje sektoriaus apžvalga 

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

Lietuvoje veikia  3 vandens parkai, tai 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 
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segmento apyvartos augimui turėjo Vilniaus regionas. Kriziniu laikotarpiu Vilniuje ypač sėkmingai 

augo saunų, soliariumų, lieknėjimo ir masažo kabinetų verslas. Latvijos sveikatingumo ir grožio 

paslaugų sektorių prasidėjusi krizė palietė labiau – 2008–2009 m. laikotarpiu šio segmento apyvarta 

sumažėjo 29 proc., kai laikotarpiu iki krizės 2005–2008 m. segmentas išaugo 82 proc. Nepaisant to, 

įmonių skaičius šiame sektoriuje 2008-2009 m. išaugo net 26 proc. Latvijos kirpyklų ir grožio salonų 

segmentas skiriasi nuo Lietuvos tuo, kad jame veikia labai daug smulkių ūkio subjektų. Latvijoje 

įmonių ir ūkine veikla užsiimančių fizinių asmenų vidutinė metinė apyvarta siekia 10 000 EUR, o 

Lietuvoje – 50 000 EUR. Sveikatingumo ir grožio paslaugų sektorius sparčiausiai 2005–2009 m. 

laikotarpiu vystėsi ir kriziniu laikotarpiu augo Latgalos regione. Jame sparčiai plėtojosi kirpyklų ir 

grožio salonų verslas. 

Grožio salonų tinklai 

Sveikatingumo ir grožio paslaugų tinklų Lietuvoje  tyrimo
 
 rezultatai. Toliau  pateikiami 

sveikatingumo ir grožio paslaugas teikiančių tinklų tyrimo rezultatai (4 lentelė). 

4 lentelė  

Grožio salonų tinklai. 

Sektoriaus 

rodikliai 

Vilniaus  Kauno  Klaipėdos  Šiaulių  Panevėžio  Telšių  Utenos  

Vietinės kilmės 

tinklų skaičius 
8 5 4 4 2 0  1 

Iš užsienio 

atėjusių tinklų 

skaičius 

 3  1  1 1  0 0  0 

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

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

 „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. 
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„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 - 1 salonas. 

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. 

 Ssalonuose atstovaujama daug kokybiškų plaukų priežiūros priemonių, nešiojančių pasaulio 

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

Joico, Alterna, 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:  
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•    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 

kuriamus salonus. 
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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“. 

Grožio versle nuolat švilpauja skersvėjai. Vos 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 (16 pav.). Bent jau tokių, 

kurie rodė gyvybės ženklus ir pateikdavo duomenų apie turimas pajamas.  

 

16.  pav. Grožio salono klientų aptarnavimo salė 

Vilniuje yra keli grožio salonai, kuriuose dirbusiems atsidaro visų kitų salonų durys. Tai lyg 

aukšto meistriškumo mokyklos, kurias baigusieji įgyja savotišką magistro laipsnį ir atitinkamai didesnį 

uždarbį. 

http://img.lrytas.lt/show_foto/?id=513864&s=11&f=4
http://img.lrytas.lt/show_foto/?id=513864&s=11&f=4
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Velkasi skolų šleifai. 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. 

Paskui 11 proc. grožio įmonių velkasi didelės skolos „Sodrai”. Pastarąjį pusmetį neįklimpti į skolas 

pavyko 41 proc. salonų.  

Apie pelną tik svajoja. 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.R. 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. O apie pelną, anot rinkos dalyvių, lieka tik 

pasvajoti. 

Teko atsisakyti tinklo. Vos prieš kelerius metus visiems atrodė, kad šis verslas yra lengvas. 

Tuomet buvo kitokia padėtis: buvo pinigų, nebuvo reikalo akylai jų skaičiuoti, todėl daug moterų 

imdavosi šios veiklos, nes ši sritis artima kiekvienai. Daug kas priklauso ir nuo požiūrio. Kartą vienai 

salono šeimininkei, susiruošusiai pirkti brangią techniką, patariau: nepirk, ji tau neatsipirks. „Na, ir kas, 

bet juk niekas tokios neturi”, – atsakė ji man. Iš tiesų tai labai sunkus verslas. Juk tai – aptarnavimo 

sritis. O aptarnauti visuomet sunku”, – kalbėjo verslininkė Sabina Repčenkienė. Vos prieš kelerius 

metus ji buvo viso grožio salonų tinklo šeimininkė. Prekybos centruose buvo įkurti net aštuoni salonai. 

Dabar telikęs vienas Vilniaus centre. Dalį salonų S. Repčenkienė uždarė, dalį pardavė, o Grožio ir 

kosmetologijos centro šleifas vis dar velkasi – bankroto procedūra trunka kelerius metus. 
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2.3 KOSMETINIŲ PRIEMONIŲ BEI ĮRANKIŲ KATALOGŲ „SALON TOOL 

COLLECTION“, „PROFESIONALIŲ GAMINIŲ KATALOGAS“, „SCHWARZKOPF 

NAUJOVĖS, TENDENCIJOS, MADA IR STILIUS“ KOPIJOS 

Priemonės ir įrankiai pavaizduoti 15 - 38 paveiksluose. 

 

17. pav. Neperšlampama kirpėjo prijuostė 

 

 

18. pav. Vienkartinės neperšlampamos prijuostės 
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19. pav. Pirštinės 

 

 

20. pav. Šukos su metaliniu koteliu 

 

 

 

21. pav. Apsauginiai popierieliai plaukų galiukams 
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22. pav. Rankšluosčiai 

 

 

23. pav. Elektroninės svarstyklės 
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24.  pav. Laikrodis 

 

 

25. pav. Šepetėlis plaukų tiesinimo priemonei tepti 

 

Klasikiniai voleliai (26, 27 pav.): 

 Tiesūs. Susukami vienodi raitiniai nuo plaukų galų iki šaknų. 

 Įgaubti. Smulkiau sugarbanojami plaukų galiukai ir stipriau- plaukai prie šaknų. Tvirtinami 

gumele.  Po gumele įsmeigiami plastikiniai smeigtukai. 
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26. pav. Voleliai 

 

 

27. pav. Gumelės volelių tvirtinimui 

Tuščiaviduriai voleliai (28 pav.). Tai nesulaikantys oro cirkuliacijos voleliai. Išgaunamos 

minkštos garbanos. Jie tvirtinami smeigtukais. 
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28. pav. Tuščiaviduriai voleliai 

Lankstūs voleliai (29 pav.). Vadinami papilotėmis, išgaunamos natūralios garbanos. Jie 

tvirtinami sulenkiant galus. 

 
29. pav. Lankstūs voleliai 

Spiraliniai voleliai (30 pav.). Garbanojame ilgus ir pusilgius plaukus. Jie tvirtinami specialiais 

segtukais. 
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30.  pav. Spiraliniai voleliai 

Voleliai - smeigių lenktos formos (31 pav.). 

 
31. pav. Voleliai - smeigių lenktos formos 

Banguotos plokštės (32 pav.). Skirtos išgauti ne raitinius, o bangas. Tvirtinamos suspaudžiant 

dvi plokštes. 
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32. pav. Banguotos plokštės 

“Olivia garden” voleliai (33 pav.). Lengvai tvirtinami specialiu voleliu. Būna skirtingo 

skersmens. 

 

 

33. pav. “Olivia garden” voleliai 

Voleliai, turintys šešias briaunas arba aštuonias briaunas (34 pav.). Atliekamas cheminis 

plaukų garbanojimas prie šaknų. Rekomenduojama naudoti želė tipo preparatus. 
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34. pav. Voleliai, turintys šešias briaunas arba aštuonias briaunas 

Voleliai su spaustukais (35 pav.). Garbanojami trumpi plaukai. Tvirtinami specialiu spaustuku. 

 
35.  pav. Voleliai su spaustukais 

Voleliai fiksuojami sustumiant juos per ilgį (36 pav.). 
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36. pav. Voleliai fiksuojami sustumiant juos per ilgį 

Ilgalaikio plaukų garbanojimo mados tendencijų pristatymai grožio specialistams. 

Anksčiau ilgalaikis plaukų garbanojimas buvo viena pagrindinių salone teikiamų paslaugų, 

tačiau ši pozicija per pastaruosius metus pamažu yra. Atrodo, jog ilgalaikis plaukų garbanojimas dažnai 

buvo siejamas su tam tikru stiliumi ar tendencijas. Kuomet tendencija tampa nebemadinga, drauge 

populiarumą praranda ir procesas, padedantis ją sukurti. Ilgalaikis plaukų gabanojimas buvo sugalvotas 

1920-taisiais naudojant įkaistančius įrankius, procesą sugalvojo Marlene Dietrich. 1930-tais, 

išpopuliarėjus Gretai Garbo, drauge tapo populiarūs ir trumpesni kirpimai, tokie kaip bobas. Tvirtos 

garbanos įsitvirtino tik po karo metu, apie 1950-tuosius. Šiuo atveju buvo pabrėžiamas ateities 

optimizmas bei naujas, aktyvesnis moters vaidmuo. Tvirtos, visą galvą apimančios garbanos suteikdavo 

moterims naujo moteriško stiliaus, drauge užtikrinant, jog toks stilius išsilaikys ilgai. Tokį plaukų stilių 

itin mėgo tokios aktorės kaip Deborah Kerr ir Elizabeth Taylor. 

1980-tais metais, ilgalaikės šukuosenos tapo daug drąsesnės. 70-taisiais ilgus plaukus ypatingai 

pamėgo vyrai. Šio periodo išvaizdą atspindėjo tokios žvaigždės kaip Kevin Keegan. Deja šie ryškūs 

įvaizdžiai (o ne kuriami stiliai) pakenkė ilgalaikio plaukų garbanojimo proceso reputacijai. Ypatingai 

prastą nuomonę apie ilgalaikį plaukų garbanojimą turėjo jaunimas.    

Pasirodė nauja karta ir ilgalaikis plaukų garbanojimas taip pat sugrįžta. Būtina iš naujo informuoti 

stilistus bei klientus. Ilgalaikis plaukų garbanojimas ir plaukų tiesinimas, turėtų būti minimas kiekvieno 

kliento konsultavimo bei analizės metu.  
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Kliento perspektyva 

Prieš apžvelgiant atkuriamą ilgalaikis plaukų garbanojimas įvaizdį, reikia išanalizuoti 

neigiamus kirpėjų bei visuomenės suvokimus apie šios procedūros aspektus. Paprastai klientai galvoja, 

jog:  

 Procesas užima pernelyg daug laiko; 

 Gali būti nepatogu sukti bei šukuoti plaukus; 

 Papildomos išlaidos;  

 Kenčiasi plaukų būklė; 

 Atlikus procedūrą antrą kartą, plaukai gali tapti garbanoti; 

 Dėl cheminių procesų gali būti jaučiamas nemalonus kvapas;  

 Plaukai gali imti lūžinėti; 

 Ilgalaikio plaukų formavimo stiliai yra pasenę ir riboti;  

 Naudojamos kenksmingos bei nežinomos medžiagos;  

 Tai rizikingas procesas, kadangi negalima visiškai numatyti galutinio rezultato;  

 Procedūra ne tokia kūrybiška kaip plaukų dažymo metodai;  

 Procedūra ribota, negalima derinti metodų kaip pavyzdžiui dažymo procedūros metu.  

Akivaizdu, jog daugelis šių neigiamų aspektų buvo nukreipti būtent į salonus. Salonų 

kompetencija gali padėti sumažinti procedūrai reikalingą laiko periodą, tačiau sunku atlikti ilgalaikį 

plaukų garbanojimą per vieną valandą. Dažnai problemą lemia faktas, jog sukti plaukus patikima 

nepatyrusiems praktikantams. Tik tikras specialistas gali atlikti kokybišką ilgalaikį plaukų garbanojimą, 

kadangi kiekvienas klientas turi skirtingus lūkesčius bei poreikius.  

Rinkoje yra daug priemonių, kurios skirtos ilgalaikiam plaukų garbanojimui bei kurias galima 

naudoti namuose. Nedaug žmonių žino, jog egzistuoja įvairūs skirtingi plaukų tipai, daugybė plaukų 

formavimo įrankių, ir tik stilistas gali naudoti kūrybiškus metodus bei savo patirtį. Salono priemonės 

taip pat pasižymi užtikrinta kokybe bei jas palaiko gamintojai. Aukštos kokybės priemonės šiandien jau 

nekenčia nuo prasto kvapo, be to, šių produktų sudėtyje yra priežiūros sudedamųjų medžiagų, kurios 

padeda sumažinti chemikalų daromą poveikį. Geras stilistas privalo gebėti patarti klientui, kokias 

priežiūros priemones reikia naudoti po procedūros bei kokie plaukų formavimo metodai gali būti 

išgaunami namuose. Pažeistų plaukų košmaras salone, kuriame personalas yra apmokytas atlikti 

išsamią plaukų analizę bei patikrinti garbanojimo procesą, niekada neturėtų nutikti.  



ILGALAIKIO PLAUKŲ GARBANOJIMO IR TIESINIMO TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMO PROGRAMA 

       
44 Mokymų medžiaga 

Sugriauti nuomonę, jog ilgalaikis plaukų formavimas yra senamadiška bei ribota procedūra, gali 

būti sunku. Naujausi stiliai bei įvaizdžiai remiasi mados pramone, juos populiarina įvairios visuomenės 

žvaigždės bei įžymybės. Per dabartinius metus itin garbinamomis tapo sporto žvaigždės, pop scenos 

įžymybės bei žinoma kino žvaigždės. Dėl to, kaip suvokiamos įžymybių suformuotos garbanos, kyla 

dvi pagrindinės problemos. Daugelis išbaigtų išvaizdų sukuriamos naudojant užbaigimo priemonių bei 

formavimo metodų derinius, todėl kuomet žmonės bando atkartoti matomas šukuosenas formuodami 

plaukus namuose, jiems dažnai nepasiseka. Be to, yra labai mažai kvalifikuotų stilistų, kurie sugeba 

tinkamai suformuoti bei užbaigti ilgalaikes plaukų šukuosenas. Kita problema yra ta, jog žmonės 

dažnai nesupranta, jog kuriant subtilų efektą buvo panaudotas būtent ilgalaikio plaukų formavimo 

metodas. Paminėkite cheminį plaukų formavimą ir jie iš karto įsivaizduos galvą pilną tvirtų standžių 

garbanų.  

Formavimo metodai  ir ypatingai plaukų garbanojimo metodai turi tapti patyrusio stilisto 

sritimi. Ilgalaikis plaukų formavimas neturėtų būti siejamas su tam tikru stiliumi ar mada.  

Kirpėjo perspektyva.  

Daugelyje modernių salonų cheminis plaukų formavimas nėra siūlomas ir ši procedūra retai 

reklamuojama. Tyrimas parodė, kad klientas retai pageidauja ilgalaikio plaukų garbanojimo. Žinoma 

yra ir išimčių. Daugelis salonų, kuriuose atliekamas ilgalaikis plaukų formavimas, yra linkę turėti 

reguliarią brandžių moterų klientūrą. Žinoma, tai svarbi rinka, kurią reikia išlaikyti, tačiau reikia 

orientuotis bei stengtis pritraukti jaunesnius, labiau mados tendencijas sekančius klientus. Paprastai 

kirpėjai mano, jog: 

 Rezultatas nėra pakankamai kūrybiškas. 

 Atlikus ilgalaikį plaukų formavimą, savo kliento nematysiu 4-6 mėnesius. 

 Procesas yra ilgas, o personalas privalo turėti tam tikrų įgūdžių. 

 Cheminės medžiagos gali pažeisti plaukus. 

 Garbanas prižiūrėti sudėtinga.  

Jauni žmonės dažnai atbaidomi pasirinkti ilgalaikę plaukų formavimo procedūrą, kadangi mano, 

kad norint suformuoti šukuoseną namuose prireiks labai daug laiko. Formavimo metodai gali būti 

naudojami siekiant išlaikyti plaukų kirpimą, padaryti plaukus lengviau valdomus. Formavimas gali 

suteikti plaukams įdomumo, tekstūros, tada juos galima formuoti įvairiais būdais, ir pritaikyti įvairioms 

dienos progoms. Be to, formavimas suteikia grožio bei pasitikėjimo savimi.  
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„Schwarzkopf Professional“ tobulindama ilgalaikio plaukų formavimo įvaizdį yra naujos plaukų 

formavimo kartos priekyje.  

Naujausi  „Essential Looks“ (37 – 41 pav.) suteikia įkvėpimą bei kryptį, šie vaizdai pateikiami 

tokių stilistų kaip Tyler Johnston. Stilistai privalo būti imlūs ir mokytis naujų metodų bei procedūrų, 

taip pat kirpėjai turi būti pasiruošę performuoti savo nuomonę. Nauji įrankiai, priemonės bei reklama 

vaidina svarbų vaidmenį, tačiau pasikeitimas turi kilti iš vidaus. Įgyventinus pastangas prasiplės 

kokybiškų paslaugų asortimentas, bus patenkinti klientai, bus gaunamas didesnis pelnas bei kūrybinis 

pasitenkinimas.  

 

37. pav. „Essential Looks“ pristatymai 

 

38. pav. „Essential Looks“ pristatymai 
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39. pav. „Essential Looks“ pristatymai 

 

 

40. pav. „Essential Looks“ pristatymai 
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41. pav. „Essential Looks“ pristatymai 

 

3 MOKYMO ELEMENTAS.  ĮGYTŲ ŽINIŲ  PRITAIKYMAS PROFESINIO RENGIMO 

PROCESE 

3.1 PROJEKTO REIKALAVIMAI IR JO 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. 

Projektas 

„Profesijos mokytojų ir dėstytojų 

technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ 

 

Mokytojo projekto formos aprašas 

 

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

 

 

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

 

PROJEKTAS 
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Grožio paslaugų technologinių naujovių ir grožio paslaugų plėtros tendencijų 

pritaikymas profesinio rengimo procese 

 

 

 

 

 

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

(data) 

Vilnius 

 

 

 

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

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

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

Veikla Veiklos aprašymas Veiklos trukmė Laukiamas rezultatas 

1.    

2.    

3. ....    

4. Rizikos.  

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

 

5. Išvada/ pasiūlymas. 

 

 

 

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

(Parašas)                       (Vardas ir pavardė)        
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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 3.1  PLAUKŲ NAUJAUSI IGALAIKIAI GARBANOJIMAI. 

1 MOKYMO ELEMENTAS. ILGALAIKIO PLAUKŲ GARBANOJIMO „HIDROWAVE“ 

PASLAUGOS ORGANIZAVIMAS 

1.1 ILGALAIKIO PLAUKŲ GARBANOJIMO DARBŲ SAUGOS INSTRUKCIJA 

 Uždėkite plastikinį ar kitą neperšlampantį peniurą, kad neišteptumėte kliento rūbų. 

 Atsižvelgiant į kliento plaukus ir galvos odą, tiksliai parinkite cheminį preparatą. 

 Kliento konsultavimo eigoje, paklauskite, ar klientas žino apie savo alergines reakcijas, ar 

buvo kilę alerginių reakcijų praeityje. Įrašykite šią informaciją įrašų kortelėje ir  paprašykite 

klientą pasirašyti – tokiu būdu bus patvirtinama, jog šis klausimas buvo nagrinėtas.  

 Prieš naudodami naują priemonę, visuomet atlikite odos testą. Tai taikoma tiek naujiems, 

tiek esamiems klientams, kadangi laikui bėgant, gali atsirasti netolerancija tam tikrai 

medžiagai. Tai gali būti nepatogu, tačiau jei tinkamai paaiškinsite, dauguma klientų įvertins 

rūpestį bei tokį profesionalų dėmesį.   

 Jeigu plaukai labai akyti, rekomenduojame prieš cheminio formavimo procedūrą atlikti 

sruogos testą. 

 Stebėkite, kad  ilgalaikio plaukų garbanojimo preparatai nepatektų į akis klientui. 

 Naudokite apsaugines priemones plaukams. 

 Siekiant apsaugoti plaukus, naudokite specialius popieriukus. 

 Mūvėkite pirštines. 

 Atlikdami ilgalaikį plaukų garbanojimą laikykitės nurodytos priemonių laikymo trukmės. 

 Neviršykite maksimalios nurodytos priemonės laikymo trukmės. 

 Praėjus mažiausiai nurodytai priemonės laikymo trukmei, visada atlikite pirmąjį garbanos 

testą. 

 Parinkite fiksažą pagal panaudotą ilgalaikio plaukų garbanojimo preparatą.  

 Atlikite plaukų neutralizaciją. 

 Atliekant plaukų kirpimą bei sušukavimą, naudoti švarius, dezinfekuotus įrankius; 

 Baigus aptarnauti klientą susitvarkykite darbo vietą, dezinfekuokite naudotus įrankius bei 

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

SAUGOS REIKALAVIMAI“ 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 

Į S A K Y M A S 

 

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 117:2007 „GROŽIO PASLAUGŲ 

SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“  

PATVIRTINIMO 

 

2007 m. rugpjūčio 1 d. Nr. V-633 

Vilnius 

 

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

reikalavimai“ (pridedama). 

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

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

tatuiruočių kabinetai, salonai. Įrengimo ir eksploatavimo taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 53-

2099). 

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

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

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS  RIMVYDAS TURČINSKAS 

______________ 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=167300&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=167300&b=
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  

ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. 

įsakymu Nr. V-633 

 

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 

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=
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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); 

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). 

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=157275&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=133837&b=
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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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, 

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; 
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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; 

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. 



ILGALAIKIO PLAUKŲ GARBANOJIMO IR TIESINIMO TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMO PROGRAMA 

       
57 Mokymų medžiaga 

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. 

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, 
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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 

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. 
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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. 

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, 
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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. 

 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

______________ 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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); 

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 rodmenis, įvertinti cheminių indikatorių duomenis, registruoti juos 

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

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.). 
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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). 

______________ 

1.3 KOSMETIKA IR JOS SPECIFIKACIJOS 

„ NATURAL STYLING Hydrowave” ilgalaikio plaukų garbanojimo priemonės. 

Drėgmės balansas plauko viduje - tai raktas naudojant sprendimus pasiekti plaukų tekstūros 

pakitimus formuojant garbanas ir bangas. „NATURAL STYLING Hydrowave“ (1 pav.)  - tai naujas 

garbanojimo preparatas su  Aloe Vera. Alavijas išsaugo natūralią plaukų drėgmės pusiausvyrą ir plaukų 

lankstumą. 

Vyksta 15 % intensyvesnis drėkinimas tiek cheminio formavimo proceso metu, tiek po jo.  

 

1. pav. „NATURAL STYLING Hydrowave” asortimentas 

Sveiki plaukai (2 pav.):  
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 Puikiai pamaitinti plaukai, nepažeistas plauko paviršius užtikrina, kad į plauko šerdį negalės 

patekti arba iš jos negalės pasišalinti daug vandens.  

 Sveikas, plauko šerdį dengiantis epidermis yra beveik nelaidus vandeniui ir išsaugo natūralią 

plauko drėgmės pusiausvyrą.  

 

2. pav. Sveikas plaukas 

Pažeisti plaukai (3 pav.), kurių epidermis yra atviras, praranda sandarumą ir apsaugą, kuriuos 

paprastai užtikrina epidermis, todėl į plauko šerdį gali patekti ir iš jos prasiskverbti vanduo. Plaukai 

tampa sausi ir akyti.  

 

3. pav. Pažeistas plaukas 

Drėgmės tipai (4 pav.): 

Struktūrinė drėgmė:  
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 Tai nėra tas vanduo, kuris drėkina plaukus iš išorės.  

 Struktūrinė drėgmė yra drėgmė plauko šerdyje ir ji yra skirta natūraliai plaukų drėgmės 

pusiausvyrai užtikrinti ir jai išlaikyti.  

 Struktūrinė drėgmė atsakinga už plaukų sveiką išvaizdą, apimtį ir lankstumą.  

Cheminė drėgmė:  

 Tai drėgmė, kuris suformuojama plauko šerdyje cheminių procesų metu.  

 Cheminė drėgmė lemia pabrinkimą plauko šerdies viduje.  

 Cheminė drėgmė neprisideda prie plaukų sveikos išvaizdos, būklės ar lankstumo.  

 

4. pav. Vanduo 

Drėgmė ir cheminio formavimo procesas:  

 Cheminio formavimo proceso metu ir po jo užtikrina 15 % intensyvesnį struktūrinį 

drėkinimą.  

 Užtikrina struktūrinės ir cheminės drėgmės pusiausvyrą plauko šerdyje.  

 Išsaugo sveiką ir natūralią plaukų drėgmės pusiausvyrą.  

 Neleidžia plaukams išsausėti.  

 Atkuria natūralų plaukų lankstumą.  

“Hydrowave” ilgalaikio plaukų  garbanojimo priemonės:  

 prieš cheminio formavimo procedūrą naudojama atkuriamoji ir apsauginė priemonė;  

 formavimo priemonės;  

 neutralizavimo priemonės.  
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1.4 KOSMETIKOS, ĮRANKIŲ KATALOGŲ KOPIJOS 

„NATURAL STYLING Hydrowave Pre-treatments“ (5 pav.).  

Skirtas užtikrinti geriausius įmanomus rezultatus, kad plaukai yra geros būklės prieš pradedant 

ilgalaikį sušukavimą. „NATURAL STYLING“ pristato dvi pre-treatment formuluotes, kurios buvo 

specialiai sukurtos tiksliai nustatyti priežiūros, plaukų struktūros atstatymo ir apsaugos lygį. „Natural 

Styling Hydrowave Pre-Treatments Balance“ sudėtyje yra keratino ir specialių katijoninių ingredientų, 

kurie suvienodina plaukų porėtumą ir apsaugo plaukus ilgalaikio sušukavimo metu. 

 „Natural Styling Hydrowave Pre-Treatments Repair & Protect“ sudėtyje yra hidrolizuoto šilko 

baltymų, kolageno ir specialių katijoninių ingredient, kurie suvienodina plaukų porėtumą, atstato 

plauko keratiną. ir apsaugo plaukus ilgalaikio sušukavimo metu. Gaminami 200 ml. talpose. 

 

5. pav. „NATURAL STYLING Hydrowave Pre-treatments“ 

„NATURAL STYLING Hydrowave Classic" (6 pav.). 

„NATURAL STYLING Hydrowave Classic" losjonas yra drėkinamasis Hydrowave 

technologijos ir hidrolizuotų šilko baltymų derinys, kuris užtikrina puikiai suformuotas, ilgai 

išliekančias (iki 12 savaičių) garbanas ir bangas. Gaminami 1000 ml. talpose. 
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6. pav. „NATURAL STYLING Hydrowave Classic" 

„NATURAL STYLING Hydrowave Glamour wave" (7 pav.). 

„NATURAL STYLING Hydrowave Glamour wave" sudėtyje yra drėkinamasis Hydrowave 

technologijos ir hidrolizuotų šilko baltymų derinys, kuris užtikrina puikiai suformuotas, ilgai 

išliekančias (iki 12 savaičių) garbanas ir bangas. Gaminami: „Glamour wave" rinkinys (80 ml losjonas 

+ 100 ml neutralizatorius), „Glamour wave" losjonas (80 ml).  

 

7. pav. „NATURAL STYLING Hydrowave Glamour wave" 

 „NATURAL STYLING Hydrowave Creative gel" ir „NATURAL STYLING Hydrowave 

Creative fluid " (8 pav.). 
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„NATURAL STYLING Hydrowave Creative gel" sudėtyje yra drėkinamos Hydrowave 

technologijos ir amino rūgščių derinys, kuris užtikrina puikiai suformuotas, ilgai išliekančias garbanas 

ir bangas. „NATURAL STYLING Hydrowave Creative fluid " sudėtyje yra drėkinamos Hydrowave 

technologijos ir amino rūgščių derinys, kuris užtikrina puikiai suformuotas, 6 - 8 savaites išliekančias 

garbanas ir bangas. Gaminami: „NATURAL STYLING Hydrowave Creative gel" 50 ml. talpose,  

„NATURAL STYLING Hydrowave Creative fluid " 500 ml. talpose. 

 

8. pav. „NATURAL STYLING Hydrowave Creative gel" ir „NATURAL STYLING Hydrowave Creative fluid " 

„NATURAL STYLING Hydrowave Neutralisers" ir „NATURAL STYLING Hydrowave 

Neutralisers+" (9 pav.). 

Neutralizuoja plaukus. Puikiai atitinka „NATURAL STYLING Hydrowave Classic" losjono 

cheminę formulę, garantuoja geriausią įmanomą ilgalaikio sušukavimo rezultatą. Gaminami 1000 ml. 

talpose. 
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9. pav.„NATURAL STYLING Hydrowave Neutralisers" 

 

„NATURAL STYLING Youth Wave" (10 pav.). 

„NATURAL STYLING Youth Wave "  naujos kartos priemonė su Q10 kompleksu, kuris 

stimuliuoja ir apsaugo plauko struktūrą. Garantuoja rūpestingą ilgalaikį plaukų sušukavimą iki 12 

savaičių. Gražiai prabangiai suformuotos, tvirtos bet minkštos liesti garbanos. Gaminamas 

„NATURAL STYLING Youth Wave "  (80ml ilgalaikio sušukavimo losjonas + 100ml 

neutralizatorius).  

 

10.  pav. „NATURAL STYLING Youth Wave” 

1.5 PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖS 

Čia pateikiamos „Schwarzkopf PROFESSIONAL“ plaukų diagnostikos kortelės (11 – 15 pav.). 
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PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖ. 

„Schwarzkopf PROFESSIONAL“. 

 

11. pav. „Schwarzkopf PROFESSIONAL“ plaukų diagnostikos kortelė 
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PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖ. 

 PLAUKŲ STIPRUMAS. 

Keratino masė priklauso nuo formuojamų plaukų storio ir įtempimo bei tamprumo jėga turi 

lemiamą reikšmę pasirenkant stilių. Skiriami: normalūs plaukai, stori plaukai, ploni plaukai.  

Normalūs ir stori plaukai. Parenkamas tikslus volelio storis, kuris turi atitikti bangavimą. 

 

Normalūs ir stori plaukai. 

Ploni plaukai. Naudojami viena pakopa plonesni voleliai. 

 

Ploni plaukai. 

12. pav. „Schwarzkopf PROFESSIONAL“ plaukų diagnostikos kortelė 
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PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖ. 

PLAUKŲ FORMOS. 

Apvali forma. Nekelia problemų juos performuojant. 

 

 
Apvali forma. 

Ovali forma. Juostuota forma. Garbanojant sukasi ne tik apie volelį, bet ir apie save – jie 

persisuka. 

Efektas: silpnesnės bangos ir mažesnis tamprumas. 

Sprendimas: parinkti 1 – 2 pakopomis mažesnius volelius.  

 

 
Ovali forma.      Juostuota forma. 

13.  pav. „Schwarzkopf PROFESSIONAL“ plaukų diagnostikos kortelė 
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PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖ. 

PLAUKŲSTRUKTŪRA.

 

Plaukų struktūra 

14. pav. „Schwarzkopf PROFESSIONAL“ plaukų diagnostikos kortelė  
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PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖ. 

VIZUALI PLAUKO DIAGNOZĖ. 

 

Plaukų būklė: 

 Natūralūs plaukai; 

 Lengvai sudirginti (dažyti); 

 Labai sudirginti (išblukinti).  

 

Plaukų būklė per plauko ilgį: 

 Apžiūrima plauko būklė galiukuose; 

 Apžiūrima būklė per plauko vidurį; 

 Apžiūrima būklė prie plauko šaknies. 

 

Plauko prigimtis: 

 Normalūs plaukai; 

 Plaukai greitai riebaluojasi; 

 Sausi plaukai.  

 

Plauko tekstūra: 

 Šiurkštūs plaukai; 

 Vidutiniški plaukai; 

 Ploni plaukai. 

15. pav. „Schwarzkopf PROFESSIONAL“ plaukų diagnostikos kortelė 

1.6 TECHNOLOGINIO PROCESO SCHEMOS IR APRAŠYMAS 

Ilgalaikio plaukų garbanojimo technologinis procesas – tai sudėtinga ir nuosekliai vykdoma 

operacijų seka (16 pav.). 
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16. pav. Ilgalaikio plaukų garbanojimo technologinio proceso schema 

Technologinio proceso aprašymas. Cheminio garbanojimo procedūra susideda iš trijų etapų, 

kuriems atlikti reikia didelio kruopštumo. Pažvelgus į plauko skerspjūvį pro mikroskopą, matyti, kad jis 

nevienalytis. Aiškiai išsiskiria trys pagrindiniai jo sluoksniai. 

Plaukų dalys (17 pav.): 

 Kutikula; 

 Jungiamasis audinys; 

 Meduliarinis kanalas (šerdis). 

10.Plaukų 

regeneravimas. 

9. Nuplovimas ir 

nusausinimas 

8. Fiksavimas. 

7. Nuplovimas ir 

nusausinimas 

6. Susisukimo 

patikrinimas 

5. Preparato 

laikymo trukmė. 

4.  

Plaukų  

susukimas. 

3. 

Plaukų sruogos 

paruošimas. 

2.  

Plaukų 

paruošimas 

1.  

Kliento 

konsultavimas.  

. 

Ilgalaikis plaukų 

garbanojimas 
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17.  pav. Plaukų dalys 

Plaukų cheminė sudėtis. 

Plaukų cheminė sudėtis labai sudėtingas. Svarbiausios dalys yra keratinas ir pigmentas. Keratinas – 

tai baltymas, kuriame yra daug sieros ir azoto. Keratininės grandinės užtikrina plauko  tvirtumą.  

Jas sudaro trijų tipų junginiai (18 pav.): 

 Vandenilinės jungtys; 

 Druskų jungtys; 

 Besierinės jungtys arba cistinos. 

S        S 

S        S 

S        S 
18. pav. Tiesūs plaukai prieš poveikį. Keratino cistino jungtys 

I – etapas cheminis poveikis. REDUKCIJA – tai preparato poveikis plauko elementų 

ryšiams. 

Plaukų struktūros keitimo preparatas (reduktorius) įskverbia į plauko vidų, suardo sieros tiltus 

(cheminiai dariniai, palaikantys plauko stabilumą). Tiltų suardymas padaro plaukus minkštus ir 

lanksčius. Cistino jungtys suyra, susidaro cisteinas (19  pav.). 
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S           S 

SHHS 

S           S 
19.  pav. Reduktoriaus poveikis 

Idealus redukcijos procentas. 

Idealiu atveju suardoma 30 % besierinių jungčių, tai yra 1/3 dalis. 

Plaukai + skystis + laikymo trukmė = 30% pertrauktų jungčių KOKYBĖ. 

II – etapas mechaninis poveikis. 

Cheminio preparato suminkštinti plaukai  prisitaiko prie volelio formos. Plaukas įgauna 

garbanos formą. Perstumiamos keratininės grandinės. 

III – etapas cheminis poveikis. OKSIDACIJA. 

Išskalauti plaukai, garbanoti, bet dar minkšti, fiksuojami. Taip uždaromi ,,sieros tiltai”, ir 

plaukai vėl tampa stabilūs. 

Technologinio proceso operacijų aprašymas. 

1. Kliento konsultavimas prieš plaukų struktūros keitimo procedūrą (20 pav.). 
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20. pav. Kliento konsultavimo schema 

Kliento pageidavimas (21 pav.): 

 Draugės šukuosena; 

 Matė reklamą televizijos laidoje; 

 Reklaminiai leidiniai; 

 Nori didesnės apimties šukuosenos; 

 Nori , kad šukuosena būtų patvaresnė; 

 Patinka garbanos. 
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21. pav. Kliento pageidavimas 

Kirpėjas konsultacijos metu (22 pav.): 

 Išklauso klientą; 

 Užduoda klausimus; 

 Apžiūri odos būklę; 

 Patikrina plaukų būklę ir struktūrą; 

 Perskaito konsultacijos kortelę; 

 Užpildo naują konsultacijos kortelę. 

 

22.  pav. Kirpėjas konsultacijos metu 

Kirpėjas klausia (23 pav.): 

 Kada paskutinį kartą Jums buvo atliktas cheminis garbanojimas? 

 Ar buvote juo patenkinta? 

 Kiek kartų per metus darotės cheminį garbanojimą? 

 Kada paskutinį kartą dažėte plaukus? 
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 Kada paskutinį kartą plovėte plaukus? 

 Kokias istorijas Jums papasakotų plaukai? 

 Kokias išvadas Jūs galite padaryti ir kaip jomis pasinaudotumėte atlikdami plaukų struktūros 

keitimo procedūrą? 

 

 

23. pav. Plaukų struktūros 

2. Plaukų paruošimas. 

Plaukų grupės: 

 Pirma plaukų grupė; 

 Antra plaukų grupė; 

 Trečia plaukų grupė; 

 Ketvirta plaukų grupė. 

Pirma plaukų grupė (24 pav.): 

 Priklauso sveiki, kieti, natūraliai blizgantys plaukai. 

 Jie tankūs, vienodos spalvos ir sunkūs.  

 Jie lengvai garbanojasi cheminiu būdu. 
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24.  pav. Pirma plaukų grupė 

Antra plaukų grupė (25 pav.). 

 Šiai grupei priklauso sveiki, bet mažiau blizgantys plaukai. 

 

 
25. pav. Antra plaukų grupė 

Trečia plaukų grupė (26 pav.). 

 Šiai grupei priklauso silpni, ploni, neturintys natūralaus blizgesio plaukai. Jų paviršius 

šiurkštokas. 
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26. pav. Trečia plaukų grupė 

Ketvirta plaukų grupė (27 pav.). 

 Šiai grupei priklauso dažyti ir nušviesinti plaukai. 

 

 
27. pav. Ketvirta plaukų grupė 

Dažytų plaukų testavimas. 

Trečios ir ketvirtos grupės plaukų sruogelė suvilgoma preparatu, po 1-2 min. plaukus bandome 

pertraukti. Jeigu plaukai lengvai nutrūksta, plaukų struktūros keitimo procedūros atlikti negalima. 

Kitais atvejais (plaukai tampa šiurkštūs, bet nenutrūksta) preparatas skiedžiamas vandeniu santykiu 1:1, 

1:2 ir vėl patikriname. Taip nustatome reikiamą preparato koncentraciją. 
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Plaukų plovimas (28 pav.). 

Prieš cheminį garbanojimą plaukus būtina išplauti. Plaunant nuo plaukų pašalinami riebalai, 

kosmetikos priemonių likučiai.  

 
28.  pav. Plaukų plovimas 

Plaukų ilgis (29 pav.). 

Geriausias rezultatas pasiekiamas garbanojant 15-20 cm ilgio plaukus. Tačiau galima garbanoti 

ir daug ilgesnius plaukus. Plaukų kirpimą galima atlikti ir prieš ir po plaukų garbanojimo. 
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29.  pav. Plaukų ilgis 

Apsauginiai preparatai naudojami:  

• Plaukams; 

• Odai. 

Silpniems ir dažytiems plaukams, prieš cheminį plaukų garbanojimą , naudojami apsauginiai 

preparatai (“Wella” firmos “Cuticin”, “Londa” firmos “Londaprewell”). 

,,Kadus’’ ,,PRE – PERM Treatment’’ (30 pav.): 

 Palengvina plaukų sukimą; 

 Drėkina plaukus; 

 Apsaugo galvos odą; 

 Stiprina odos bei plaukų ląsteles; 

 Suteikia plaukams blizgesį. 

Sudėtis:  

 Jojoba ekstraktas – drėkina plaukus apsaugo odą; 

 Algen medžiagos – stiprina odos ir plaukų ląsteles; 
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 Proteinai – suteikia plaukams blizgesį; 

 Mineralai – palaiko plauko struktūrą. 

Naudojimas: priemonė tolygiai tepama ten, kur plaukų struktūra dėl aplinkos poveikio 

labiausiai pažeista. Neišskalauti. 

 
30.  pav. ,,Kadus’’ ,,PRE – PERM Treatment’’ 

,,Wella“  ,,PROFI CARE CUTICIN“. 

 Skirta plaukų priežiūrai ir apsaugai ten, kur jie labiausiai pakenkti; 

 Priemonė palengvina plaukų užsukimą; 

 Veikiant mėlynai fazei reguliuojamas plaukų drėgmės balansas; 

 Veikiant geltonai fazei išlyginama plauko struktūra. 

Naudojimas: prieš panaudojimą suplakti ir vilgyti plaukus. 

,,L’oreall“ ,,PRESIFON“. 

Tai struktūrantas, naudojamas prieš cheminį garbanojimą sudirgintiems plaukams. 

Naudojimas: vilgomi išplauti ir nusausinti plaukai. 

,,Cutrin“ ,,PROTECT ANTIGREEN“ (31 pav.). 

 Tai specialus kondicionierius.  

 Jis pašalina geležies ir vario junginių apnašas. 

Naudojimas: vilgomi švarūs sausi plaukai, masažuojama. Rekomenduojama papildomas 

šildymas (40
0
C) 5-10 min. Plaukai išskalaujami. Gydome atliekant 7-10 procedūrų, 2 kartus per 

savaitę. 
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31. pav. ,,Cutrin“ ,,PROTECT ANTIGREEN“ 

,,Cutrin’’  “JOJOPRO” (32 pav.). 

Naudojamas prieš cheminį plaukų garbanojimą pakenktiems plaukams. Tai proteino junginių 

mišinys. Jis suformuoja apsauginę plėvelę plauko paviršiuje. Turi drėkinančių komponentų. 

Naudojimas:    

 Supurškiami išplauti šampūnu ir nusausinti rankšluoščiu plaukai.  

 Plaukai iššukuojami retomis šukomis. 

 Neskalauti. 

 Sukimo metu JOJOPRO skystis gali būti purškiamas papildomai. 

 Sugarbanojimui reikia 10- 20 ml JOJOPRO. 

 

32.  pav. ,,Cutrin’’  “JOJOPRO” 

Paruošiami įrankiai ir priemonės  ilgalaikiam plaukų garbanojimui (33 pav.). 
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Įrankiai: 

  Kombinuotos šukos; 

 Šukos su koteliu.  

Priemonės: 

 Indeliai arba aplikatoriai (2 vnt.); 

 100 ml. tūrio cilindras; 

 Įvairaus skersmens voleliai; 

 Smeigtukai ir gumytės voleliams tvirtinti; 

 Apsauginiai popierėliai; 

 Kempinėlės; 

 Neperšlampamos medžiagos kepuraitė; 

 Pirštinės; 

 Vežimėlis darbui (34 pav.);  

 Plaukų šildymo aparatai. 

 

33.  pav. Įrankiai ir priemonės 
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34.  pav. Vežimėlis darbui 

Plaukų šildymo aparatai (klimazonas, infrazonas) (35 pav.). Paskirtis :dvigubai pagreitinti 

chemines reakcijas plaukų struktūros keitimo metu. 
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35. pav. Klimazonas 

Klimazono paruošimas. 

 Paruoškite aparatą darbui ir jį įjunkite.  

 Orientuokitės pagal šviesos kryželį, pridėkite jį reikiamu atstumu prie galvos (36 pav.). 

 

36.  pav. Klimazono paruošimas 

Pritvirtinkite termodaviklį prie volelio pakaušio dalyje (37 pav.).  

  



ILGALAIKIO PLAUKŲ GARBANOJIMO IR TIESINIMO TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMO PROGRAMA 

       
95 Mokymų medžiaga 

 

37. pav. Termodaviklio pritvirtinimas 

Įveskite į kompiuterį plauko charakteristikas, norimo susukimo būdą ir, naudojamo plaukų 

struktūros keitimui preparato, duomenis (38 pav.): 

 Cheminio sušukavimo mygtukas; 

 Plauko storis; 

 Plauko struktūra; 

 Plauko ilgis; 

 Cheminio sušukavimo kodas. 

 

38. pav. Klimazono programavimo pultas. 

 

Kontrolinė lemputė. 
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 Jeigu užsidega aparato kontrolinė lemputė, tai jūsų įvesti duomenys yra neteisingi.  

 Pakartokite įvedamus duomenis ir pasistenkite nesuklysti.  

 Laiko, trukmės nustatymas. 

 Kompiuteris automatiškai nustato trukmės laiką, jei teisingai įvedėte duomenis. 

 Kontrolinės sruogos patikrinimas 

 Kai aparatas išsijungs, patikrinkite vieną kontrolinę sruogą.  

 Jeigu cheminis garbanojimas atitinka reikalavimus, tai nuplaukite preparatą. 

 Jeigu cheminis garbanojimas neatitinka reikalavimų- pratęskite šildymo laiką.  

 Visų sruogų patikrinimas 

 Patikrinkite ar teisingai išdėstyti visi voleliai. 

 Ar nenusisegė ir nenuslinko gumytė, skirta volelio tvirtinimui. 

 Paklauskite klientės ar ji patenkinta tuo, kaip jūs atlikote savo darbą 

3. Plaukų sruogos paruošimas: 

Plaukų skirstymas dalimis (39 pav.):  

 Nuo kaktos link kaklo dalies skyriami du lygiagretūs skyrimai; 

 Gautą dalį daliname horizontaliu skyrimu; 

 Plaukus susegame žnybtukais. 

 

 

39.  pav. Plaukų skirstymas dalimis 
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4. Plaukų sruogos atskyrimas (40 pav.): 

 Sruogos plotis atitinka volelio ilgį; 

 Sruogos storis atitinka volelio diametrą. 

 

 

40. pav. Plaukų sruogos atskyrimas 

5. Plaukų sruogos susukimas. Sruogos skirstomos šukų koteliu, pakeliant plaukus į viršų ir 

suimant juos laisvąja ranka (41 pav.). 

 

 
41.  pav. Sruogos skirstomos šukų koteliu 

Sruogos atitempimas (42 pav.). Šukomis plaukų sruoga gerai iššukuojama ir atitempiama 

statmenai galvai. 
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42.  pav. Sruogos atitempimas 

Plaukų įtempimas (43 pav.): 

 Plaukų sruoga šukuojama tol, kol visi plaukai tolygiai įtempiami; 

 Dešinės rankos rodomuoju ir didžiuoju pirštais atliekami lyginamieji judesiai. 

 

 
43.  pav. Plaukų įtempimas 

Popierėlio uždėjimas (44 pav.). Kaire ranka paimamas popierėlis, dešine- laikomi plaukų 

galiukai. 
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44.  pav. Popierėlio uždėjimas 

Sulenktą pusiau popierėlį prispaudžiame prie sruogos vidurio ir slystančiu judesiu popierėlis 

traukiamas link plaukų galiukų (45 pav.). 

 

 
45.  pav. Slystančiu judesiu popierėlis traukiamas link plaukų galiukų 

Volelio tvirtinimas (46 pav.): 

 Gumytė kaire ranka įtempiama ir fiksuojama ant volelio; 

 Volelis turi tvirtai laikytis. 
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46.  pav. Volelio tvirtinimas 

Susukti plaukai (47 pav.). 

 

47. pav. Plaukų susukimas klasikine ,,WELLA’’ technika 

6. Suvilgymas preparatu. Priemonės, naudojamos vilgant preparatą: 

 Indelis arba aplikatorius; 

 Matavimo cilindras; 

 Kempinėlė; 

 Pirštinės; 

 Vienkartinės servetėlės. 

Preparato paskirstymo metodai: 

Tiesioginis metodas. Suvilgymas preparatu -  tai preparato paskirstymas ant plaukų galų  ir 

per visą ilgį, prieš susukant sruogas. Taip palengvinant susukimą voleliais. 
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Netiesioginis metodas. Prisotinimas preparatu - tai preparato panaudojimas ant susuktų 

plaukų. Preparatas vilgomas tris kartus iš eilės, iš pradžių skysčių, po to kempinėle kruopščiai 

prisotinamas putomis. 

Tiesioginis metodas naudojamas kai: 

 Plaukai yra 15 cm. ilgio; 

 Plaukai ilgesni nei 15 cm. ; 

 Plaukai skirtinai sudirginti. 

Netiesioginis metodas naudojamas kai: 

 Plaukai trumpesni nei 15 cm. ; 

 Plaukų sudirginimas vienodas; 

 Sukimas ant volelių atliekamas su sausais plaukais. 

Preparato (reduktoriaus) vilgymo būdai: 

Vilgymas  aplikatoriumi atliekamas, kai preparatas mažai putoja (48 pav.).  

 

48.  pav. Vilgymas  aplikatoriumi 

Vilgymas kempinėle atliekamas, kai preparatas gausiai putoja (49 pav.). 
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49. pav. Vilgymas kempinėle 

Vilgymas šepetėlių atliekamas, kai preparatas yra žele konsistencijos (50 pav.). 

 

50. pav. Vilgymas šepetėliu 

7. Išlaikymo laikas ir susigarbanojimo patikrinimas (51 pav.). Preparato laikymo trukmė - tai 

laikas, per kurį suminkštinamas plaukas ir suardomi besieriniai junginiai. 

Preparato išlaikymo laikas priklauso nuo: 

 plaukų grupės; 

 struktūros; 

 būklės; 

 patalpos temperatūros;.  
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 papildomo šildymo naudojimo; 

 naudojamo preparato.  

 
51.  pav. Išlaikymo laikas. Taimeris 

Susigarbanojimo patikrinimas. 

Pirmas patikrinimas – atliekamas praėjus pusei numatyto laiko (52 pav.): 

 Skirtingose galvos dalyse išsukami voleliai iki pusės; 

 Garbanos tamprumas tikrinamas volelį pastumiant link sruogos pagrindo; 

 Jei sruogos vija atitinka volelio diametrą, rezultatas pasiektas; 

 Jei sruogos vija neatitinka volelio diametrą, skiriamas papildomas išlaikymo laikas. 

 

 
52. pav. Pirmas patikrinimas 
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Antras patikrinimas atliekamas pasibaigus išlaikymo laikui tikrinama taip pat kaip ir pirmo 

patikrinimo metu (53 pav.): 

 Jei kontrolinė sruoga liko tiesi, suvilgoma preparatu dar kartą ir pašildoma;  

 Jei pasiektas optimalus rezultatas, atliekamas nuskalavimas. 

 

53. pav. Antras patikrinimas 

Optimalus rezultatas (54, 55 pav.). 

 

54. pav. Optimalus rezultatas laiko skalėje 



ILGALAIKIO PLAUKŲ GARBANOJIMO IR TIESINIMO TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMO PROGRAMA 

       
105 Mokymų medžiaga 

 
55.  pav. Optimalus rezultatas 

8. Preparato nuplovimas (skalavimas) (56 pav.). Jo tikslas – visiškai pašalinti preparatą 

(reduktorių). 

Minimalus skalavimo laikas – 3 minutės.  

 

56. pav. Preparato nuplovimas 

Vandens nusausinimas (57 pav.). Jo tikslas – kiek įmanoma geriau pašalinti iš plaukų vandenį 

tam, kad būtų išvengta fiksatoriaus praskiedimo. 
Nusausinimas atliekamas: 

 Kempinėle; 

 Rankšluosčiu; 

 Popierine servetėle. 
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57. pav. Vandens nusausinimas 

9. Fiksavimas. Fiksavimo procesas -  tai plaukų struktūros keitimo užbaigimas ir pasiekto 

rezultato stabilizavimas. 

Fiksažo paskirtis: 

 Rūgštinio poveikio plaukams neutralizavimas; 

 Šarminių likučių neutralizavimas. 

Reikalingos priemonės: 

 Pirštinės; 

 Rankšluostis; 

 Vienkartinės servetėlės; 

 Kempinėlė, indelis arba aplikatorius; 

 Šukos retais danteliais; 

 Taimeris. 

Fiksažo paruošimas: 

 Fiksažas ruošiamas pagal instrukciją;  

 Priklausomai nuo panaudojimo technikos jis supilamas į paruoštą indą (indelį arba 

aplikatorių). 

Fiksavimo būdai. 

Fiksavimas kempinėle (58 pav.). 

 Kelis kartus įmerkti kempinėlę į indelį su fiksažo tirpalu; 

 Greitu judesiu suvilgyti visus volelius; 
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 Po to atlikti lengvus spaudimus kempinėlės prie volelių, taip gaunant putas;  

 Sunaudojama apie 2/3 preparato. 

 
58. pav. Fiksavimas kempinėle 

Fiksavimas aplikatoriumi–dušu (59 pav.). Tolygiai paskirstoma apie 2/3 fiksažo tirpalo iš 

aplikatoriaus - dušo ant visų volelių. 

 
59. pav. Fiksavimas aplikatoriumi–dušu 

Fiksavimas aplikatoriumi (60 pav.). Tolygiai paskirstome apie 2/3 fiksažo tirpalo iš 

aplikatoriaus ant visų volelių. 
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60. pav. Fiksavimas aplikatoriumi 

Fiksavimas atliekamas du kartus:  

Pirmas kartas - susuktų plaukų fiksavimas; 

Antras kartas - išsuktų plaukų fiksavimas. 

 Atsargiai išsukami voleliai, išsaugant bangas; 

 Sruoga po sruogos fiksuojama fiksažo likučiu; 

Fiksavimo klaidos. 

 Preparatas nepakankamai nuskalautas, neefektyviai reaguos fiksažas; 

 Nepakankamai nusausinti plaukai, atsiskies fiksažo tirpalas; 

 Netolygiai paskirstytas fiksažas, plaukai susigarbanos netolygiai; 

 Išlaikymo laikas nepakankamas, plaukai silpnai susigarbanos ir laikysis trumpiau; 

 Fiksažas nepakankamai nuskalautas, jo likučiai neigiamai veiks plaukų struktūrą. 

Fiksažo išlaikymo laikas. Jis skiriamas pagal instrukciją. 

10. Fiksažo nuplovimas (skalavimas) (61 pav.). 

 Jo tikslas – visiškai pašalinti fiksažą (oksidatorių). 

 Pradėti nuskalavimą nuo plaukų augimo krašto linijos (dengiant delnu) link pakaušio; 

 Dušo antgaliu vandens srovė kreipiama nuo plaukų augimo krašto linijos link pakaušio; 

 Skalavimo metu, laisva ranka judinami plaukai; 

 Skalavimas trunka apie 3 minutes. 

 Nusausinimas. 
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61. pav. Fiksažo  nuplovimas 

11. Plaukų regeneravimas – tai cheminis procesas, kurio metu neutralizuojami fiksažo likučiai 

plauko viduje. Atkuriamas odos pH santykis ir plaukų struktūra (62 pav.). 

 

62. pav. Plaukų regeneracija 

Atliekant plaukų regeneraciją po struktūros keitimo, neutralizuojami fiksažo likučiai plauko 

viduje (63 pav.). Sustabdomi plauko viduje vykę procesai. Atstatomi odos pH santykis ir plaukų 

struktūra.  Tam, iškarto po plaukų struktūros keitimo, naudojami stabilizatoriai, kuriais plaukai 

perskalaujami. Plaukus stabilizuojančių preparatų pH -   3,9. Stabilizatoriai nenuplaunami, jie veikia 

plaukų viduje. Plaukų išorei  (žvyneliams) naudojamos kitos priemonės. Plaukai plaunami šampūnais 

chemiškai paveiktiems plaukams, naudojami balzamai, drėkinančios bei maitinančios kaukės. 
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63.  pav. Plaukų regeneravimas 

Priemonių naudojamų po cheminio garbanojimo paskirtis: 

 Šios priemonės atkuria pažeistas dalis plauko viduje ir išorėje; 

 Neutralizuoja šarmų ir peroksido likučius; 

 Stabilizuoja performuotą plauko struktūrą; 

 Atstato drėgmės balansą; 

 Plaukai atgauna sveiką blizgesį; 

 Palengvina plaukų šukavimą. 

,,WELLA“ priemonės naudojamos po plaukų struktūros keitimo: 

 PROFI CARE OPTA – tai biologinis keratino tvirtintojas po plaukų struktūros keitimo ar 

dažymo; 

 PROFI CARE STRUCTIN – padeda sušukuoti plaukus po plaukų struktūros keitimo, atstato 

plauko struktūrą; 

PROFI CARE ACTIN – gydomasis preparatas, skirtas plaukų priežiūrai po plaukų struktūros 

keitimo, dažymo. Efektingai neutralizuoja esančius plaukų viduje šarminių junginių likučius ir 

stabilizuoja plaukų struktūrą. 

 Jos metu neutralizuojami peroksido likučiai plauko viduje;  

 Atkuriami odos pH santykis ir plaukų struktūra. 

,,WELLA’’ System Professional 

,,Curl Saver “ linija su veikliųjų medžiagų kompleksu ElaSwing.  
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Suteikia natūraliai ir po struktūros pakeitimo garbanotiems plaukams nepaprastą elastingumą 

bei natūralų kritimą. 

,, 1.9 Curl Saver Shampo’’ 

Šampūnas garbanotiems plaukams. 

 Tausoja plaukus; 

 Suteikia jiems elastingumą; 

 Suteikia lengvą, natūralų kritimą. 

,, 2.9  Curl Saver Mousse’’ 

Putos – kaukė garbanotiems plaukams. 

 Suteikia plaukams elastingumą; 

 Pagerina šukavimą; 

 Suteikia natūralų kritimą. 

,,Curl Saver Emulsion’’ 

Emulsija po cheminio garbanojimo. 

 Intensyvi priemonė užbaigianti cheminį garbanojimą; 

 Neutralizuoja šarmų ir peroksido likučius; 

 Veikia prieš oksidaciją; 

 Suteikia galvos odai drėgmę. 

,,Kadus’’ 

,,Perm Care Shampoo’’ 

Šampūnas plaukams po cheminio garbanojimo 

 Atstato plaukų struktūrą; 

 Proteinai grąžina plaukams tamprumą ir blizgesį; 

 Atstato pH balansą; 

Naudojimas:  skirtas naudoti nuolat 1-2 kartus per savaitę. Tolygiai tepamas ant šlapių plaukų, 

suputojus gerai išskalaujamas.  

Jei plaukai labai nešvarūs, plaunama dar kartą.  

,,Perm Balancer’ 

Balzamas plaukams po cheminio garbanojimo. 

 Alantoinas ir ramunėlių ekstraktas prižiūri ir apsaugo plaukus; 
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 Žolinės rūgštys pašalina peroksido likučius ir sustabdo oksidacijos procesus. 

,,Imunal Keratin Liguid’’ 

Keratino losjonas ampulėse 

 Atstatomosios medžiagos- keratinas ir amino rūgštys – stabilizuoja iš vidaus; 

  priežiūros medžiagos – keratinas ir proteinai – apgaubia plaukus, saugo juos bei 

suvienodina struktūrą, taip suteikia gausumą ir blizgesį. 

Naudojimas: losjonas vilgomas ant išplautų ir rankšluosčiu nusausintų plaukų, gerai 

iššukuojama ir džiovinama fenu. Neišskalauti. 

,,Imunal 2-Phasen Synergeticum” 

 2 komponentų losjonas chemiškai garbanotiems plaukams.  

 Purškiama plaukų struktūrą atstatanti priemonė Skirta priežiūrai ir apsaugai; 

 Sudėtyje turi D-pantenolio ir glioksilio rūgšties; 

 Plaukai tampa elastingi; 

 Šukuosena ilgesnį laiką išlieka stabili. 

,,Cutrin’’  ,,CUTRIOXYSTOP’’ 

Skystis naudojamas iš karto po cheminio garbanojimo. 

 Sudėtyje yra keratino ir augalinių aliejų ekstrakto, stiprina ir atgaivina plaukus; 

 Uždaro ir sustandina plauko paviršių, suteikia elastingumą ir blizgesį.  

 Cheminis garbanojimas išlieka ilgiau. 

,,Londa’’    ,,Keratin harter’’ 

Keratino tvirtintojas – naudojamas po kiekvienos cheminio procedūros. 

 Panaikina peroksido likučius ir apsaugo plaukus nuo slenkamosios oksidacijos; 

 Sutvirtina plaukuose esantį keratiną; 

 Sudėtyje yra natūralaus betaino. 

Naudojimas: Apie 30 ml keratino tvirtiklio tolygiai paskirstyti plaukuose, palaikyti3 minutes, 

gerai išskalauti. 

 Šukuosenos formavimas po ilgalaikio plaukų garbanojimo (64 pav.). 
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64. pav. Šukuosenos formavimas 

„Classic“ technologinio proceso aprašymas. 

1. Plaukų diagnostika: 

 Įvertinkite plaukų struktūrą ir parinkite garbanojimo losjoną. 

2. Pasiruošimas: 

 Išplaukite plaukus nemasažuodami galvos odą. 

 Nusausinkite plaukus rankšluosčiu. 

 „Classic“ 0 и 1: Suvienodinkite plaukų porėtumą naudodami  „Natural Styling Hydrowave 

Pre-Treatment Balance“, iššukuokite plaukus, nenuskalaukite. 

„Classic“ 2: Suvienodinkite plaukų porėtumą naudodami  „Natural Styling Hydrowave Pre-

Treatment Repair & Protect“, iššukuokite plaukus, nenuskalaukite. 

3. Susukimas: 

 Susukite pageidaujama technika. 

 Apsaugokite plaukų augimo krašto liniją sudrėkinta vatos virvele. 
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12. Formavimo losjono išlaikymo laikas skiriamas pagal instrukciją (1 lentelė). 

1 lentelė 

„Classic“ cheminio formavimo priemonių naudojimo instrukcijos. 

„Classic“ cheminio formavimo priemonių naudojimo instrukcijos 

  Paruošimas Laikymo trukmė Neutralizavimas 

Plaukų tipas Losjonas „Pre-Treatment“ 

priemonė 

Be šilumos Su 

plastikine 

kepurėle ir 

45  laipsnių 

šiluma 

„Neutraliser 

Strength“ 

priemonė 

Atsparūs 

sveiki plaukai 

0 „Pre-Treatment 

Balance“ priemonė 

20 minučių 10 minučių „Neutraliser“ 

priemonė 

Normalūs, 

šiek tiek akyti 

plaukai 

1 15-20 minučių 10 minučių „Neutraliser“ 

priemonė 

Iki 30 proc. 

šviesintų 

plaukų 

1 15 minučių Nenaudokite 

šilumos 

„Neutraliser“ 

priemonė 

Dažyti, 

šviesinti arba 

akyti plaukai 

2 „Pre-Treatment 

Repair & Protect“ 

priemonė 

15-20 minučių Nenaudokite 

šilumos 

„Neutraliser+“ 

priemonė 

30-70 proc. 

šviesintų 

plaukų 

2 7-10 minučių Nenaudokite 

šilumos 

PASTABA. Praėjus mažiausiai nurodytai priemonės laikymo trukmei, visada atlikite pirmąjį 

garbanos testą.  

Neviršykite maksimalios nurodytos priemonės laikymo trukmės. 

 

4. Neutralizavimas: 

 Visada naudokite  „Natural Styling“ neutralizatorių. Atsižvekite į jo naudojomo instrukciją. 

„Glamour Wave“ technologinio proceso aprašymas. 

1. Plaukų diagnostika:   

 Įvertinkite plaukų struktūrą ir parinkite garbanojimo losjoną. 

2. Pasiruošimas: 

 Išvalykite plaukus nemasažuodami galvos odą. Rekomendacija: giluminis valymas „BC 

Deep Cleansing“. 

 Išplaukite plaukus šampūnu normaliems plaukams. Šampūnu porėtiems plaukams „BC 

Repair Rescue Shampoo“. 
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 Nusausinkite plaukus rankšluosčiu. 

  Suvienodinkite plaukų porėtumą naudodami  „Natural Styling Hydrowave Pre-Treatment“, 

iššukuokite plaukus, nenuskalaukite. 

3. Susukimas: 

 Susukite pageidaujama technika. 

 Apsaugokite plaukų augimo krašto liniją sudrėkinta vatos virvele. 

 Cheminio garbanojimo intensyvumas priklauso nuo plaukų tekstūros, o gautos garbanos  

priklauso nuo naudojamų volelių kiekio ir diametro. 

 Plaukus patartina sukti ant volelių palaikant jų drėgmę. 

 Naudokite apsauginį kremą odai. 

 Pradėkite nuo pakaušio dalies  ant kiekvieno volelio tolygiai skirstyti losjoną. 

 Pakartokite dar kartą losjono skirstymą ant volelio. 

 Nuimkite vatos virvele. 
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13. Formavimo losjono išlaikymo laikas skiriamas pagal instrukciją (2 lentelė).  

2 lentelė 

 „Glamour Wave“ cheminio formavimo priemonių naudojimo instrukcijos. 

 „Glamour Wave“ cheminio formavimo priemonių naudojimo instrukcijos 

  Paruošimas Laikymo trukmė Neutralizavimas 

Plaukų tipas Losjona

s 

„Pre-Treatment “ 

priemonė 

Be šilumos Su 

plastikine 

kepurėle ir 

450 laipsnių 

šiluma 

„Neutraliser 

Strength“ 

priemonė 

Atsparūs sveiki 

plaukai 

0  20-25 minutes Daugiausiai 

15 minučių 

„Neutraliser“ 

priemonė 

Normalūs, šiek 

tiek akyti 

plaukai* 

1 „Pre-Treatment 

Balance“ priemonė 

15-20 minučių 10 minučių „Neutraliser“ 

priemonė 

Iki 30 proc. 

šviesintų plaukų 

1 10-15 minučių 5-10 

minučių 

„Neutraliser“ 

priemonė 

Dažyti, šviesinti 

arba akyti plaukai 

2 „Prie-Treatment 

Repair & Protect“ 

priemonė 

10-15 minučių Nenaudokite 

šilumos 

„Neutraliser+“ 

priemonė 

30-70 proc. 

šviesintų plaukų 

2 5-10 minučių Nenaudokite 

šilumos 

Daugiau nei 70 

proc. šviesintų, 

balintų ir labai 

akytų plaukų 

 

PASTABA: jeigu 

plaukai labai 

akyti, 

rekomenduojame 

prieš cheminio 

formavimo 

procedūrą atlikti 

sruogos testą. 

3 10-15 minučių Nenaudokite 

šilumos 

„Neutraliser+“ 

priemonė 

PASTABA. Praėjus mažiausiai nurodytai priemonės laikymo trukmei, visada atlikite pirmąjį 

garbanos testą. 

Neviršykite maksimalios nurodytos priemonės laikymo trukmės. 
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 Kruopščiai skalaukite plaukus 5 minutes šiltu vandeniu. 

 Nusausinkite rankšluosčiu. 

5. Neutralizavimas:  

 Pradekite nuo pakaušio dalies vilgyti kiekvieną volelį „Natural Styling „Neutraliser“. 

Sunaudokite  2/3 priemonės. 

 Išlaikykite 5 minutes.  

 Išsukite volelius 

 Naudokite likusią 1/3 „Natural Styling „Neutraliser“ dalį.  

 Išlaikykite dar 5 minutes.  

 Skalaukite šiltu vandeniu 5 minutes. 

6. Po cheminio garbanojimo: 

 Naudokite „BC Repair Rescue Conditioner“ arba „SEAH Cashmere Wrap“ 

  Porėtiens ir nušviesintiems plaukams naudokite kaukę „BC Repair Rescue Treatment“ arba 

„SEAH Cashmere Masque“.  

Dėmesio: 

o Nenaudokite „Natural Styling“ plaukams dažytiems dažais sudėtyje turinčiais metalo. 

o  Nenaudokite alergiškiems klientams. 

o Nenaudokite esant odos pažeidimams. 

o Venkite tiesioginio kontakto su oda. 

o Dėvėkite pirštines darbo metu. 

„Creative Gel“ technologinio proceso aprašymas.  

1. Plaukų diagnostika:   

 Įvertinkite plaukų struktūrą ir parinkite garbanojimo želę. 

2. Pasiruošimas: 

 Išplaukite plaukus nemasažuodami galvos odą. Normalius plaukus plaukite šampūnu 

giluminiam plaukų valymui „BC Deep Cleansing Shampoo“, porėtus plaukus plaukite 

šampūnu „BC Repair Rescue Shampoo“. 

 Nusausinkite plaukus rankšluosčiu. 

 „Creative Gel 1“: Suvienodinkite plaukų porėtumą naudodami  „Natural Styling 

Hydrowave Pre-Treatment Balance“, iššukuokite plaukus, nenuskalaukite. 



ILGALAIKIO PLAUKŲ GARBANOJIMO IR TIESINIMO TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMO PROGRAMA 

       
118 Mokymų medžiaga 

 „Creative Gel 2“: Suvienodinkite plaukų porėtumą naudodami  „Natural Styling 

Hydrowave Pre-Treatment Repair & Protect“, iššukuokite plaukus, nenuskalaukite.. 

Plaukų formavimas karštu lygintuvu. Nusausinkite plaukus rankšluosčiu prieš tepant želė.  

Ypatingai minkšta dinamika. 

 Naudokite „Creative Gel 1“ arba  „Creative Gel 2“ priklausomai nuo plaukų struktūros ir 

būklės. 

 Sušukuokite plaukus pagal būsimą šukuoseną. 

 Atskirkite ir apjuoskite vatos juosta tas sruogas kurias veiksite „Creative Gel 1“ arba  

„Creative Gel 2“. 

  Plaukų augimo krašto liniją patepkite apsauginiu kremu „IGORA Skin Protection Cream“. 

 Peršukuokite „Creative Gel 1“ arba  „Creative Gel 2“ per visą plaukų paviršių. 

Išlaikymo laikas: 

 Skiriamas pagal instrukciją. 

 Neviršykite maksimalios nurodytos priemonės laikymo trukmės. 

Sausas ir karštas lygintuvas: 

 Kruopščiai nuplaukite želė nuo kiekvienos sruogos šiltu vandeniu. 

 Fenu su tik šilta oro srove suformuokite šukuoseną iki 100% jų sausumo. 

 Sruoga po sruogos garbanokite plaukus karštomis žnyplėmis ir fiksuokite garbanas 

plastikine sage. 

Plaukų formavimas prie šaknų arba ataugusių plaukų formavimas. Nusausinkite plaukus 

rankšluosčiu prieš susukant. 

Naudojimas: 

 Tik „Creative Gel 1“. 

 Naudokite „IGORA“ apsauginį kremą odai. 

 Apjuoskite plaukų augimo krašto liniją vatos juostele. 

Pakėlimas nuo šaknų: 

 Susukite visus plaukus arba jų dalį voleliais. 

 Švelniai paskirstykite želė ant susuktų plaukų. 

Ataugusių plaukų formavimas: 

Atliekamas po cheminio plaukų garbanojimo praėjus 6-8 savaitėms. 
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Ataugusių plaukų ilgis ne daugiau 5 cm. 

 Susukite plaukus voleliais. 

 Švelniai paskirstykite želė ant susuktų plaukų. 

Išlaikymo laikas: 

 Skiriamas pagal instrukciją. 

 Neviršykite maksimalios nurodytos priemonės laikymo trukmės (3 lentelė). 

3 lentelė 

 „Creative Gel“ cheminio formavimo gelio naudojimo instrukcijos. 

„Creative Gel“ cheminio formavimo gelio naudojimo instrukcijos 

  Paruošimas Laikymo trukmė Neutralizavimas 

Plaukų tipas Losjonas „Pre-Treatment “ 

priemonė 

Be šilumos Su 

plastikine 

kepurėle ir 

450 laipsnių 

šiluma 

„Neutraliser 

Strength“ 

priemonė 

Normalūs, 

šiek tiek akyti 

plaukai* 

1 „Pre-Treatment 

Balance“ priemonė 

15-20 minučių 5-10 

minučių 

„Neutraliser“ 

priemonė 

Iki 30 proc. 

šviesintų 

plaukų* 

1 10-15 minučių Nenaudokite 

šilumos 

„Neutraliser“ 

priemonė 

Dažyti, 

šviesinti arba 

akyti plaukai* 

2 „Prie-Treatment 

Repair & Protect“ 

priemonė 

15-20 minučių Nenaudokite 

šilumos 

„Neutraliser+“ 

priemonė 

30-70 proc. 

šviesintų 

plaukų* 

2 7-10 minutės Nenaudokite 

šilumos 

„Neutraliser+“ 

priemonė 

PASTABA. 

 Praėjus mažiausiai nurodytai priemonės laikymo trukmei, visada atlikite pirmąjį garbanos testą. 

 Šaknų ir ataugusių plaukų zonų cheminiam formavimui naudokite „Creative Gel 1“ priemonę. 

 Chemiškai formuodami šaknų ir ataugusių plaukų zonas, laikykitės nurodytos cheminio 

formavimo priemonių laikymo trukmės. 

 Neviršykite maksimalios nurodytos priemonės laikymo trukmės. 

 

4. Neutralizacija: 

 Skalaukite 5 minutes ir nusausinkite rankšluosčiu, 

 Suvilgykite susuktus ant volelių plaukus arba susuktus karštomis žnyplėmis plaukus 

neutralizatoriumi  „Natural Styling“. Išlaikykite 10 minučių. 

 Kruopščiai nuplaukite šiltu vandeniu. 
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5. Po ilgalaikio plaukų garbanojimo: 

 Naudokite kondicionierių „BC Repair Rescue Conditioner“ arba „SEAH Cashmere Wrap“. 

 Nubalintiems arba porėtiems plaukams naudokite kaukę „BC Repair Rescue Treatment“ 

arba kaukę „SEAH Cashmere Masque“. 

Dėmesio: 

o  Nenaudokite „Natural Styling“ plaukams paveiktiems dažais, kurių sudėtyje yra metalo.  

o Nenaudokite klientams alergiškiems ilgalaikio plaukų garbanojimo preparatams. 

o Nenaudokite esant jautriai odai arba esant odos pažeidimams.  

o Venkite tiesioginio kontakto su oda. 

o Mūvėkite pirštines. 

 „Creative Fluid“ technologinio proceso aprašymas.  

1. Plaukų diagnostika:   

 Įvertinkite plaukų struktūrą ir parinkite garbanojimo preparatą. 

2. Pasiruošimas: 

 Išplaukite plaukus nemasažuodami galvos odą.  

 Nusausinkite plaukus rankšluosčiu. 

 Suvienodinkite plaukų porėtumą naudodami  „Natural Styling Pre-Treatment“, iššukuokite 

plaukus, nenuskalaukite. 

3. Susukimas:  

 Susukite pageidaujama technika. 

 Naudokite „IGORA“ apsauginį kremą odai. 

 Apsaugokite plaukų augimo krašto liniją sudrėkinta vatos juostele. 

 Cheminio garbanojimo patvarumas bus didesnis, jei pasirinksite mažesnį volelių diametrą. 

4. Išlaikymo laikas: 

 Skiriamas pagal instrukciją. 

 Neviršykite maksimalios nurodytos priemonės laikymo trukmės (4 lentelė). 

4 lentelė 

„Creative Fluid” cheminio formavimo naudojimo instrukcijos 
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 Skalaukite 5 minutes ir nusausinkite rankšluosčiu, 

5. Neutralizacija: 

 Visada naudokite neutralizatorių „Natural Styling“ ir laikykitės nurodyto instrukcijoje 

išlaikymo laiko. 

Dėmesio: 

o  Nenaudokite „Natural Styling“ plaukams paveiktiems dažais, kurių sudėtyje yra metalo.  

o Nenaudokite klientams alergiškiems ilgalaikio plaukų garbanojimo preparatams. 

o Nenaudokite esant jautriai odai arba esant odos pažeidimams.  

o Venkite tiesioginio kontakto su oda. 

o Mūvėkite pirštines. 

 „Creative Fluid” cheminio formavimo naudojimo instrukcijos 

  
Paruošimas Laikymo trukmė Neutralizavim

as 

Plaukų tipas 
Losjona

s 

„Pre-

Treatment “ 

priemonė 

Be šildymo 

Su plastikine 

kepurėle ir 450 

laipsnių šiluma 

„Neutraliser 

Strength“ 

priemonė 

Normalūs, šiek 

tiek akyti plaukai* 
1 

Pre-Treatment 

Balance 

15 – 20 min. 
Nenaudokite 

šilumos 

„Neutraliser“ 

priemonė  

Iki 30 proc. 

šviesintų plaukų* 1 15 – 20 min. 
Nenaudokite 

šilumos 

„Neutraliser“ 

priemonė 

Dažyti, šviesinti 

arba akyti plaukai* 2 
Pre-Treatment 

Repair & 

Protect 

10 – 15 min. 
Nenaudokite 

šilumos 

„Neutraliser+

“ priemonė 

30-70 proc. 

šviesintų plaukų* 2 7 – 10 min. 
Nenaudokite 

šilumos  

„Neutraliser+

“ priemonė  

PASTABA. 

 Praėjus mažiausiai nurodytai priemonės laikymo trukmei, visada atlikite pirmąjį garbanos 

testą. 

 Neviršykite maksimalios nurodytos priemonės laikymo trukmės. 

 Cheminio garbanojimo patvarumas bus didesnis, jei pasirinksite mažesnį volelių diametrą. 
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„Neutraliser“ priemonės naudojimo instrukcija. 

 Idealus naudojant su visomis „NATURAL STYLING nuo 0 iki 1“ priemonėmis. 

 Tolygiai neutralizuoja.   

Naudojimas:  

 Po preparato išlaikymo kruopščiai skalaukite plaukus 5 minutes. 

 Nusausinkite rankšluosčiu kiekvieną ant volelio susuktą plaukų sruogą. 

 Į plastikinį indelį supilkite apie100 ml. „Neutraliser“. 

 Pradėkite nuo kaklo srities ir naudokite 2/3 dalies „Neutraliser“. 

 Išlaikykite 5 minutes. 

 Išsukite plaukus. 

 Naudokite likusią1/3  dalies  „Neutraliser“ per plaukų ilgį ir galus. 

 Išlaikykite 5 minutes. 

 Po  „Neutraliser“  išlaikymo, kruopščiai skalaukite plaukus 5 minutes. 

„Neutraliser+“ priemonės naudojimo instrukcija. 

 „Neutraliser+“  naudojamas dažytiems, koloruotiems, šviesintiems, nubalintiems ir labai 

porėtiems plaukams. 

 Idealus naudojant su visomis „NATURAL STYLING nuo 2 iki 3“ priemonėmis. 

Naudojimas: 

 Po preparato „Natural Styling perm lotion“ išlaikymo kruopščiai skalaukite plaukus 5 

minutes. 

 Nusausinkite rankšluosčiu kiekvieną ant volelio susuktą plaukų sruogą. 

 Į plastikinį indelį supilkite apie100 ml. „Neutraliser+“. 

 Pradėkite nuo kaklo srities ir naudokite 2/3 dalies „Neutraliser+“. 

 Išlaikykite 5 minutes. 

 Išsukite plaukus. 

 Naudokite likusią1/3  dalies  „Neutraliser+“ per plaukų ilgį ir galus. 

 Išlaikykite 5 minutes. 

 Po  „Neutraliser+“  išlaikymo, kruopščiai skalaukite plaukus 5 minutes. 

„Pre-Treatment Balance” priemonės naudojimo instrukcija. 
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 Idealus naudojant normaliems plaukams su visomis „NATURAL STYLING lotions nuo 0 

iki 1“ priemonėmis.  

 Subalansuotas keratino ir specialių katijoninių ingridijentų turinys, išlygina plauko porėtumą 

ilgalaikio garbanojimo metu. 

 Išlygina plauko kutikulę, palengvina plauko šukavimą ir susukimą. 

Naudojimas: 

 Prieš naudojimą gerai suplakti. 

 Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 

 Naudoti ant nusausintų rankšluosčių plaukų. Pakartotinai vilgyti porėtas plauko dalis.  

 Iššukuoti. 

 Nenuplauti. 

 Saugoti akis. 

 Tik profesionaliam naudojimui. 

„Pre-Treatment + Repair & Protect” priemonės naudojimo instrukcija. 

 Naudojamas dažytiems, koloruotiems plaukams su „NATURAL STYLING lotions nuo 2 iki 

3“ priemonėmis. 

 Sukurtas su giliai atstatančiu hidrolizuotu keratinu, apsauginiu kolagenu bei ypatingais 

katijoniniais ingridijentai, išlyginančiais plauko porėtumą ir apsaugančiais plaukus.  

 Išlygina plauko kutikulę, palengvina plauko šukavimą ir susukimą. 

Naudojimas: 

 Prieš naudojimą gerai suplakti. 

 Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 

 Naudoti ant nusausintų rankšluosčių plaukų. Pakartotinai vilgyti porėtas plauko dalis.  

 Iššukuoti. 

 Nenuplauti. 

 Saugoti akis. 

 Tik profesionaliam naudojimui. 
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2 MOKYMO ELEMENTAS.  TRADICINĖS PLAUKŲ GARBANOJIMO TECHNIKOS 

2.1 PLAUKŲ GARBANOJIMO KOSMETIKOS SPECIFIKACIJOS  

Plaukų garbanojimo kosmetikos specifikacijos aprašytos modulio S 3.1  1.3 skyriuje. 

2.2 PLAUKŲ GARBANOJIMO TECHNOLOGINIO PROCESO SCHEMOS IR APRAŠYMAS 

Plaukų susukimo augimo kryptimi technologinio proceso schemos ir aprašymas (65 pav.). 

Volelius sukame pagal plaukų augimo kryptį. Sukuriamos natūraliai atrodančios įprastos 

garbanos. Procesas skirsis priklausomai nuo kliento natūraliai augančių plaukų. 

1. Analizuokite plaukus, nustatykite plaukų augimo kryptį. Siekiant užbaigti sukimo procedūrą, 

reikės trumpų ir ilgų volelių.   

2. Atskirkite plaukus. Skirstykite plaukus į trikampius plotus, orientuokitės į volelio ilgį.  

3. Ties viršutine galvos dalimi/pakaušiu palikite kvadratinį plaukų plotą. 

4. Pradėkite sukti du pakaušio dalies trikampius. Sukite plaukų augimo kryptimi nuo atskirto 

kvadrato link plaukų augimo krašto kaklo srityje. Siekiant apsaugoti plaukus, naudokite galiukų 

popieriukus.  

5. Susukite du priekinių dalių trikampius. Susukite volelius  nuo atskirto kvadrato iki priekinės 

plaukų augimo linijos. 

6. Užbaikite sukti kvadrato dalies plaukus.  

 

65.  pav. Plaukų susukimo augimo kryptimi schema 
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Plaukų susukimo kontūro technika technologinio proceso schemos ir aprašymas (66 pav.). 

Voleliai sukami lygiagrečiai kirpimo kontūrui. Kirpimo kontūras tiesus, tai ir voleliai išdėstomi tiesiai 

(horizontaliai). Jei kirpimo kontūras įstrižas, tai ir voleliai išdėstomi įstrižai (diagonaliai).  

Sukursite per visą galvą pasiskirsčiusias netolygias, nevienodas garbanas.  

1. Atskirkite viršugalvio dalies plaukus.   

2. Atskirkite stačiakampio formos plaukų plotą  centrinėje pakaušio dalyje.  

3. Sukite priekinę dalį nuo plaukų augimo linijos. Siekiant apsaugoti plaukus, naudokite specialius 

popieriukus.  

4. Tęskite darbą stačiakampio formos plaukų plote  centrinėje pakaušio dalyje.  

5. Naudokite to paties dydžio volelius bei išlaikykite vienodą įtempimą. 

6. Susukite šonines galvos dalis. Volelius išdėstykite  įstrižai arba tiesiai pagal plaukų kirpimo 

liniją. 

 

66. pav. Plaukų susukimo kontūro technika schema 

Plaukų susukimo “mūrijimo” technika technologinio proceso schemos ir aprašymas 

(67 pav.). Gaunamos nenutrūkstamos garbanos. Kiekvienas volelis susukamas greta kito, taip 

išvengiama sklastymų. Šio metodo metu naudojama ta pati vyniojimo kryptis – nuo kaktos link kaklo. 

1. Pasirinkite volelių  dydį bei pradėkite sukti centre, priekyje. Sukite 90˚ kampu nuo galvos.  

2. Sukite kitus du volelius tiesiai už pirmo volelio, iš abiejų pusių ties centru. 

3. Kiekvienoje sekančioje eilėje pradėkite sukti ties centru.   
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4. Susukite pakaušio ploto pradžioje. Atminkite, jog galvos formai išsilenkiant, plaukų dalys 

turėtų tai kompensuoti ir tapti įstrižomis, palaipsniui smailėjančiomis link ausų. Siekiant 

apsaugoti plaukus, naudokite specialius popieriukus.  

5. Susukite vidutinę, tarpinę dalį. Pakaušio dalyje yra pereinamoji pakopa, kadangi susukimo 

kampas buvo vertikalus viršugalvyje, pakaušio  dalyje tampa horizontalus. Tai ypatingai 

sudėtinga.  

6. Sukite tarpinę pakopą, uždėkite keturis volelius ties viršugalviu, tris volelius dėkite tiesiai po 

minėtais keturiais voleliais. Užbaikite šias eiles uždėdami trumpą volelį įstrižai, tiesiai už 

ausies.  

7. Susukite du volelius kitos eilės centre, už jų horizontaliai išdėstykite dar tris, ir galiausiai 

užbaikite ties plaukų augimo linija, užpildykite tarpą ankstesnėje eilėje.  

8. Susukite  pakaušio dalį taip, kaip ir priekinę bei šonines dalis.  

 

 

67.  pav. Plaukų susukimas “mūrijimo” technika 
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Plaukų susukimo klasikiniais voleliais „spiraline“ technika technologinio proceso schemos 

ir aprašymas. 

Plaukų paruošimas. 

Prieš pradedant atlikti cheminį plaukų garbanojimą, kirpėjas apžiūri plaukus, jų būklę ir 

struktūrą tam, kad parinktų tinkamiausią susukimo techniką ir optimaliausius preparatus. Plaukai 

išplaunami, nusausinami rankšluosčiu. 

Plaukų skirstymas dalimis: 

 Skiriami plaukai nuo ausies iki ausies per aukščiausią galvos tašką; 

 Atskiriami skyrimais viršugalvio plaukai; 

 Pakaušio dalies plaukai skyrimu dalinami į dvi dalis (kairę ir dešinę puses); 

 Atskiriama apatinė pakaušio dalis. 

Plaukų sruogos paruošimas: 

 Iššukuoti apatinės pakaušio dalies plaukus; 

 Atskirti pirmą plaukų sruogą (2x2 cm, odos plotelis). 

  Plaukų galiukų apgaubimas specialiu popierėliu (68 pav.). 

 

 
68.  pav. Plaukų galiukų apgaubimas specialiu popierėliu 

Sruogos sukimas ant volelio: 

 Sruogos pradedamos sukti nuo galiukų link plaukų šaknų. 

 Kaire ranka volelis laikomas vertikaliai, o dešine ranka sukama plaukų sruoga (69 pav.). 
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69. pav. Sruogos sukimas ant volelio 

Visos sruogos susukimas (70 pav.). 

Plaukų sruoga sukama ant volelio paliekant tarpus tarp plaukų vijų. 

 

 
 

70. pav. Visos sruogos susukimas 

Volelio tvirtinimas (71 pav.). 
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71. pav. Volelio tvirtinimas 

 
Visų plaukų susukimas (72 pav.).  

Plaukai susukami pradedant nuo apatinės pakaušio dalies ir kylant juostomis, kurių plotis yra 2 

centimetrai. 

 
72. pav. Visų plaukų susukimas 

Šukuosena formuojama fenu su specialiu, oro srovę skaidančiu, antgaliu- difuzeriu (73 pav.). 
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73.  pav. Spiralinio plaukų garbanojimo klasikiniais voleliais rezultatas 

Plaukų susukimo spiraliniais voleliais „spiraline“ technika technologinio proceso schemos 

ir aprašymas. 

Spiraliniai voleliai formuoja spiralinius raitinius (74 pav.). Priklausomai nuo pageidaujamo 

rezultato parenkamas spiralinių volelių diametras (75 pav.). 
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74. pav. Spiraliniai voleliai 

 
75. pav. Skirtingo diametro spiraliniais voleliais susukti plaukai 

Plaukų paruošimas. 

Prieš pradedant atlikti cheminį plaukų garbanojimą, kirpėjas apžiūri plaukus, jų būklę ir 

struktūrą tam, kad parinktų tinkamiausią susukimo techniką ir optimaliausius preparatus. Plaukai 

plaunami neutraliu šampūnu ir nusausinami rankšluosčiu. 

Plaukų skirstymas dalimis: 

 Skiriami plaukai nuo ausies iki ausies per aukščiausią galvos tašką; 

 Atskiriami dviem vertikaliais skyrimas  viršugalvio dalies plaukai; 
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 Pakaušio dalies plaukai skyrimu dalinami į dvi dalis (kairę ir dešinę puses); 

 Visų dalių plaukai susegami gnybtukais; 

 Horizontaliu skyrimu atskiriama apatinė pakaušio dalis. 

Plaukų sruogos paruošimas (76 pav.). 

 Iššukuoti apatinės pakaušio dalies plaukus; 

 Atskirti pirmą plaukų sruogą (2x2 cm. odos plotelis).   

 

76. pav. Plaukų sruogos paruošimas 

Plaukų  sruogos susukimas ant spiralinio volelio (77 pav.). 

Sruoga pradedama sukti nuo plaukų šaknų link galiukų. 
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77. pav. Plaukų  sruogos susukimas ant spiralinio volelio 

Spiralinio volelio tvirtinimas (78 pav.): 

 Sruogos galiukas apgaubiamas specialių popierėliu; 

 sutvirtinamas specialiu segtuku. 

 

 
78. pav. Spiralinio volelio tvirtinimas 

Sruogų susukimas ant spiralinių volelių (79 pav.): 

 Susukimą pradedame nuo apatinių plaukų; 

 Susukus apatinės eilės plaukus, susukami virš jų esantys plaukai. 
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79. pav. Sruogų susukimas ant spiralinių volelių 

2.3 PLAUKŲ SUSUKIMŲ VOLELIAIS TECHNIKOS VIDEO MEDŽIAGA 

DVD kompaktinėje plokštelėje pateiktos dvi susukimo technikos taikomos su  „Creative Gel“ 

„Glamour Wave“: 

1. Ilgalaikis plaukų garbanojimas susukant plaukus žnyplėmis, naudojant „Creative Gel“ 

priemonę. 

2. Ilgalaikis plaukų garbanojimas susukant plaukus voleliais naudojant „Glamour Wave“ 

priemonę. 

3 MOKYMO ELEMENTAS. NETRADICINĖS ILGALAIKIO PLAUKŲ GARBANOJIMO 

TECHNIKOS 

3.1 PLAUKŲ GARBANOJIMO KOSMETIKOS SPECIFIKACIJOS 

Plaukų garbanojimo kosmetikos specifikacijos aprašytos modulio S 3.1  1.3 skyriuje. 

3.2 PLAUKŲ GARBANOJIMO TECHNOLOGINIO PROCESO SCHEMOS IR APRAŠYMAS 

Peter Pfister “Macaroni” sukimo technikos technologinio proceso schemos ir aprašymas. 

Plaukų sukimas (80 pav.):  

 Pirmąją sruogą sukame ant apvalaus volelio. 

 Antrąją sruogą sukame ant plokščio volelio, uždedame jį ant pirmojo. 

video/StepByStep%20Form%201.mpeg
video/StepByStep%20Form%201.mpeg
video/StepByStep%20Form%202.mpeg
video/StepByStep%20Form%202.mpeg
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 Trečią sruogą nesukame. 

 Tokiu būdu sukame visus plaukus (81 pav.). 

 

80.  pav. Plaukų sukimas 

 

81. pav. Susukti plaukai 
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Dažymas. 

Nesusuktas sruogas dažome nuo galiukų iki vidurio ir dengiame folija arba terminėmis 

juostelėmis. Balinimo mitelius naudojame su 3% oksidantu. 

Nesusuktų sruogų dažymas. 

Vilgymas preparatu (82 pav.). 

Tolygiai paskirstome preparatą iš aplikatoriaus ant visų volelių. 

 
 

82. pav. Vilgymas preparatu 
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Poveikio laikas. Vienodas tiek dažymo, tiek cheminio garbanojimo preparato  poveikio.  

Fiksavimas. Tolygiai paskirstome fiksažą iš aplikatoriaus ant visų volelių. 

Fiksažo išlaikymo laikas skiriamas pagal instrukciją. 

Fiksažo ir dažų nuskalavimas. 

 Nuskalavimą pradėti nuo plaukų augimo krašto linijos (dengiant delnu) link pakaušio; 

 Vandens srovė kreipiama nuo plaukų augimo krašto linijos link pakaušio; 

 Skalavimo metu, laisva ranka judinami plaukai; 

 Skalavimas trunka apie 3 minutes. 

Pakartotinas dažymas (83 pav.). 

 Išryškina nesusuktas sruogas, o šukuosenai suteikia žavumo. 

 Naudojami fiziniai plaukų dažai, jie išlaikomi pagal instrukciją ir nuplaunami. 

 

83. pav. Pakartotinas dažymas 

 

Šukuosenos formavimas (84, 85 pav.). 

 Plaukai džiovinami fenu su antgaliu – difuzeriu ir formuojami pirštais. 

 Naudojamos plaukų standinimo ir fiksavimo priemonės. 
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84. pav. Šukuosenos formavimas 

 

85. pav. Rezultatas 

Peter Pfister “Raižymo” sukimo technikos technologinio proceso schemos ir aprašymas. 

Plaukų paruošimas: 

 Plaukus ištrinkite su švelniu šampūnu, nemasažuodami odą; 

 Plaukus suvilgykite apsaugine priemone. 

 Plaukų dalinimas dalimis. 
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Zigzago linija plaukus daliname į tris dalis (86 pav.): 

 Apatinio pakaušio; 

 Viršutinio pakaušio; 

 Viršugalvio. 

 

 
86.  pav. Plaukų dalinimas dalimis 

Plaukų sukimas ant suktukų. Plaukai ant suktukų sukami kaitaliojant kryptį. 

Apatinės pakaušio dalies plaukų sukimas (87 pav.). Pradėkite nuo ašies plaukų augimo krašto 

link. 
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87.  pav. Apatinės pakaušio dalies plaukų sukimas 

Vidurinės pakaušio dalies plaukų sukimas (88 pav.). Pradėkite sukti nuo krašto link ašies. 

 

 
88. pav. Vidurinės pakaušio dalies plaukų sukimas 

Viršugalvio dalies plaukų sukimas (89 pav.). Suktukai sukami norima šukuosenos kryptimi. 
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89. pav. Viršugalvio dalies plaukų sukimas 

Suvilgymas preparatu:  

 Pradėkite nuo apatinio pakaušio dalies; 

  Keletą kartų kruopščiai suvilgykite visus suktukus. 

Poveikio laikas. Individualų poveikį patikrinkite kontroliniais suktukais. 

Preparato nuplovimas. 

 Kruopščiai skalaukite apie 30 sek.  

 Drėgmės perteklių rūpestingai nusausinkite. 

Fiksavimas. 

 2/3 fiksuojamuoju skysčiu perskalaukite visus suktukus. 

 Poveikio laikas nustatomas pagal instrukciją. 

 Išsukite suktukus. 

 Likusiu skysčiu nedelsdami fiksuokite plaukus.  

 Poveikio laikas nustatomas pagal instrukciją. 

Plaukų regeneracija. 

„Dream Icon“ sukimo technikos technologinio proceso schemos ir aprašymas. 

„Dream Icon“ sukimo technika taikoma klientėms su trumpų plaukų kirpimu (90 pav.). 
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90. pav. Prieš ilgalaikį plaukų garbanojimą 

Plaukai sukami pagal pateiktą schemą (91 pav.). 

 
91.  pav. Susukimo schema 

Ilgalaikio plaukų susukimo „Dream Icon“ technika ir technologija. 

1. Išplauti plaukus šampūnu (92 pav.). 
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92.  pav. Plaukų plovimas 

2. Suvilgyti plaukus apsaugine priemone ir peršukuoti šukomis (93 pav.). 

 

93. pav. Vilgymas apsaugine priemone 

3. Susukti plaukus ant volelių pagal schemą (94 pav.).  
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94. pav. Plaukų susukimas ant volelių 

4. Tarp volelių palikti nesusuktas sruogas (95 pav.). 

 

95. pav. Susukti plaukai 

5. Suvilgyti plaukus preparatu (96 pav.). 
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96.  pav. Vilgymas preparatu 

6. Klimazono naudojimas dvigubai sutrumpina preparato išlaikymo laiką (97 pav.). 

 

97. pav. Klimazono naudojimas 

7. Kruopščiai išskalauti preparatą iš plaukų, nusausinti plaukus servetėle (98 pav.). 
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98. pav. Plaukų skalavimas 

8. Suvilgyti plaukus fiksažu (99 pav.). 

 

99.  pav. Vilgymas fiksažu 

9. Suvilgyti plaukus ilgalaikio garbanojimo stabilizatoriumi (100 pav.). 
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100. pav. Vilgymas stabilizatoriumi 

10. Ilgalaikis plaukų garbanojimas ant drėgnų plaukų (101 pav.).  

 

 
101. pav. Ilgalaikis plaukų garbanojimas ant drėgnų plaukų 

11. Plaukai formuojami fenu (102 pav.). 
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102. pav. Suformuoti fenu plaukai 

4 MOKYMO ELEMENTAS.  SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

4.1. UŽDUOČIŲ VARIANTŲ APRAŠYMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

Užduoties tikslas – savarankiškai atlikti vieną ilgalaikį plaukų garbanojimą ( parenka už  

mokymo vykdymą atsakingas asmuo).  

I užduoties aprašymas: 

Savarankiškai  atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą “Macaroni” technika klientui: 

 - paruošiamieji darbai ilgalaikiam plaukų garbanojimui, 

 nustatyti kliento plaukų būklę, 

 parinkti preparatus, 

 užpildyti kliento konsultavimo kortelę, 

 nubraižyti schemas, 

 paruošti plaukus ilgalaikiam garbanojimui, 

 atlikti plaukų ilgalaikį garbanojimą pagal technologiją, 

 paskirti preparatų išlaikymo trukmę, 
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 atlikti baigiamuosius ilgalaikio garbanojimo darbus, 

 suformuoti šukuoseną. 

II užduoties aprašymas: 

Savarankiškai  atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą “Raižymo” technika klientui: 

 paruošiamieji darbai ilgalaikiam plaukų garbanojimui, 

 nustatyti kliento plaukų būklę, 

 parinkti preparatus, 

 užpildyti kliento konsultavimo kortelę, 

 nubraižyti schemas, 

 paruošti plaukus ilgalaikiam garbanojimui, 

 atlikti plaukų ilgalaikį garbanojimą pagal technologiją, 

 paskirti preparatų išlaikymo trukmę, 

 atlikti baigiamuosius ilgalaikio garbanojimo darbus, 

 suformuoti šukuoseną. 

III užduoties aprašymas: 

Savarankiškai  atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą “ Dream icon ” technika klientui: 

  paruošiamieji darbai ilgalaikiam plaukų garbanojimui, 

 nustatyti kliento plaukų būklę, 

 parinkti preparatus, 

 užpildyti kliento konsultavimo kortelę, 

 nubraižyti schemas, 

 paruošti plaukus ilgalaikiam garbanojimui, 

 atlikti plaukų ilgalaikį garbanojimą pagal technologiją, 

 paskirti preparatų išlaikymo trukmę, 

 atlikti baigiamuosius ilgalaikio garbanojimo darbus, 

 suformuoti šukuoseną. 

Vienos užduoties atlikimo laikas  6 val. 

Vertinimo kriterijai 

 - Užduotis atlikta per jai skirtą laiką. 
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 - Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinių reikalavimų.  

 - Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą,  

 - Užduotis atlikta savarankiškai. 
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MODULIS S 3.2 PLAUKŲ NAUJAUSI ILGALAIKIAI TIESINIMAI 

1 MOKYMO ELEMENTAS. ILGALAIKIO PLAUKŲ TIESINIMO PASLAUGOS 

ORGANIZAVIMAS 

1.1 ILGALAIKIO PLAUKŲ TIESINIMO DARBŲ SAUGOS INSTRUKCIJA 

 Uždėkite plastikinį ar kitą neperšlampantį peniuarą, kad neišteptumėte kliento rūbų. 

 Atsižvelgiant į kliento plaukus ir galvos odą, tiksliai parinkite cheminį preparatą. 

 Kliento konsultavimo eigoje, paklauskite, ar klientas žino apie savo alergines reakcijas, ar 

buvo kilę alerginių reakcijų praeityje. Įrašykite šią informaciją įrašų kortelėje ir  paprašykite 

klientą pasirašyti – tokiu būdu bus patvirtinama, jog šis klausimas buvo nagrinėtas.  

 Prieš naudodami naują priemonę, visuomet atlikite odos testą. Tai taikoma tiek naujiems, 

tiek esamiems klientams, kadangi laikui bėgant, gali atsirasti netolerancija tam tikrai 

medžiagai. Tai gali būti nepatogu, tačiau jei tinkamai paaiškinsite, dauguma klientų įvertins 

rūpestį bei tokį profesionalų dėmesį.   

 Jeigu plaukai labai akyti, rekomenduojame prieš cheminio tiesinimo procedūrą atlikti 

sruogos testą. 

 Stebėkite, kad  ilgalaikio plaukų tiesinimo preparatai nepatektų į akis klientui. 

 Naudokite apsaugines priemones plaukams. 

 Mūvėkite pirštines. 

 Atlikdami ilgalaikį plaukų tiesinimą laikykitės nurodytos priemonių laikymo trukmės. 

 Neviršykite maksimalios nurodytos priemonės laikymo trukmės. 

 Atliekant plaukų kirpimą bei sušukavimą, naudoti švarius, dezinfekuotus įrankius; 

 Baigus aptarnauti klientą susitvarkykite darbo vietą, dezinfekuokite naudotus įrankius bei 

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

SAUGOS REIKALAVIMAI“ 

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

pateikta modulio S 3.1  1.2 skyriuje. 

1.3 KOSMETIKA IR JOS SPECIFIKACIJOS 

“Strait Styling Glatt” profesionali plaukų tiesinimo priemonė (1 pav.). Puikios savybės, 

greitas, klasikinis naudojimas. Rezultatas: gražūs, tiesūs, švelnūs, natūraliai atrodantys plaukai. 

“Strait Styling Glatt” sudaro 2 produktai - lyginamasis ir neutralizuojantis. Jį paprasta naudoti.  

Jis greitai veikia. Jis puikiai derinasi su “BC Bonacure”, “Natural Styling”, „OSiS”  priemonėmis. 

“Strait Styling Glatt” tiesinamasis kremas. 

Sąvybės:  

 Aktyvi priežiūra + kompleksas;  

 Gaivus kvapas;  

 Trejopo stiprumo.  

Pranašumas:  

 Švelnūs, minkšti, tiesūs plaukai;  

 Maloni patirtis salone; 

 Galima naudoti dažytiems  plaukams. 

“Strait Styling Glatt” tiesinamasis kremas: 

0 Natūraliai labai garbanoti/smulkiai garbanoti  

I  Natūraliai garbanoti/labai garbanoti dažyti  

2 Natūraliai garbanoti dažyti/akyti  
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1. pav. “Strait Styling Glatt” tiesinamasis kremas 

“Strait Styling Glatt” neutraziluojantis balzamas. 

Sąvybės:  

 Paruoštas naudoti;  

 Švelniai veikianti sudėtis;  

 40 ml. pakeliai.  

Pranašumas:  

 Greita naudoti;  

 Švelnus plaukams;  

 Tobulas rezultatas. 
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1.4 PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖS 

Čia pateikiamos „Schwarzkopf PROFESSIONAL“ plaukų diagnostikos kortelės (2 – 6 pav.). 

 

PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖ. 

„Schwarzkopf PROFESSIONAL“. 

 

 

2. pav. „Schwarzkopf PROFESSIONAL“ plaukų diagnostikos kortelė 
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PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖ. 

 PLAUKŲ STIPRUMAS. 

Keratino masė priklauso nuo formuojamų plaukų storio ir įtempimo bei tamprumo jėga turi 

lemiamą reikšmę pasirenkant stilių. Skiriami: normalūs plaukai, stori plaukai, ploni plaukai.  

Normalūs ir stori plaukai. Parenkamas tikslus volelio storis, kuris turi atitikti bangavimą. 

 

Normalūs ir stori plaukai. 

Ploni plaukai. Naudojami viena pakopa plonesni voleliai. 

 

Ploni plaukai. 

3. pav. „Schwarzkopf PROFESSIONAL“ plaukų diagnostikos kortelė 
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PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖ. 

PLAUKŲ FORMOS. 

Apvali forma. Nekelia problemų juos performuojant. 

 

 

Apvali forma. 

Ovali forma. Juostuota forma. Garbanojant sukasi ne tik apie volelį, bet ir apie save – jie 

persisuka. 

Efektas: silpnesnės bangos ir mažesnis tamprumas. 

Sprendimas: parinkti 1 – 2 pakopomis mažesnius volelius.  

 
Ovali forma      Juostuota forma. 

4. pav. „Schwarzkopf PROFESSIONAL“ plaukų diagnostikos kortelė 
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PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖ. 

PLAUKŲSTRUKTŪRA.

 

Plaukų struktūra 

 

5. pav. „Schwarzkopf PROFESSIONAL“ plaukų diagnostikos kortelė. 
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PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖ. 

VIZUALI PLAUKO DIAGNOZĖ. 

 

Plaukų būklė: 

 Natūralūs plaukai; 

 Lengvai sudirginti (dažyti); 

 Labai sudirginti (išblukinti).  

 

Plaukų būklė per plauko ilgį: 

 Apžiūrima plauko būklė galiukuose; 

 Apžiūrima būklė per plauko vidurį; 

 Apžiūrima būklė prie plauko šaknies. 

 

Plauko prigimtis: 

 Normalūs plaukai; 

 Plaukai greitai riebaluojasi; 

 Sausi plaukai.  

 

Plauko tekstūra: 

 Šiurkštūs plaukai; 

 Vidutiniški plaukai; 

 Ploni plaukai. 

6. pav. „Schwarzkopf PROFESSIONAL“ plaukų diagnostikos kortelė 
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1.5 TECHNOLOGINIO PROCESO SCHEMOS IR APRAŠYMAS 

Plaukų tiesinimas yra svarbi technologija, kurioje derinami patvirtintos tiesinimo sudedamosios 

cheminės medžiagos, terminiai metodai ir gilus plaukų kondicionavimas. Siekiama sukurti ilgai 

išsilaikančius, tobulai tiesius, gražius plaukus. 

Tiesių plaukų istorija (7 pav.). 

1800-tujų pabaigoje plaukams tiesinti naudojami šildomi šepečiai.  

1900-tieji plaukų tiesinimas populiarus JAV tarp afro-karibiečių. 

1960-tieji - 1970-tieji plaukų tiesinimui dažnai naudojami namų ūkio lygintuvai. 

1990-tieji plaukų tiesinimas madingas įvairiose šalyse. Kosmetikos gamintojai pristato daugybę 

plaukų tiesinimo technologijų ir technikų. 

 

7. pav. Istorija 

Dabartinės tendencijos. 

Tolimieji rytai (8 pav.):  

 Ant veido krentantys kirpčiukai;  

 Tiesūs, blizgantys, aštrios formos;  

 Spalva: sodri slyvos, vyšniniai raudona.  
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8. pav. 2011-2012 tiesių plaukų mados tendencijos 

Retro (9 pav.): 

 1960-tųjų-1970-ųjų roko mergina;  

 A-linijos forma, pasagos formos kirpčiukai;  

 Spalva: šviesi, vario, auksinė.  

 

9.  pav. Retro tendencijos 
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Ateities tendencijos (10 pav.). 

Glotnūs plaukai:  

 Dėmesys dalims;  

 Natūrali išvaizda;  

 Uodegėlės „poni“. 

Ant akių krintantys plaukai:  

 „Sunkios“ priekinės šukuosenos dalys;  

 Ilgi kirpčiukai;  

 Tiesių plaukų vualis. 

Spalva:  

 Ypatingi plaukų spalvos kontrastai; 

 Juoda/balta, vario/ruda.  

 

10. pav. Ateities tendencijos 
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Ilgalaikio plaukų tiesinimo technologinio proceso schemos ir aprašymas (11 pav.). 

 

11. pav. Technologinio proceso schema 

 

Pasiruošimas:  

1. Ištirti plaukus;  

2. Išplauti plaukus; 

3. Naudoti “Natural Styling Pre-Styling”;  

4. Atskirti plaukus. 

Procesas:  

1. Naudoti “Glatt Straightening Cream”;  

2. Uždengti plaukus; 

3. Laikymo stadija;   

4. Patikrinimas;  

5.  Gerai išskalauti.  

 

3. 

Neutralizavimas 

 

 

2. 

Procesas 

 

 

1. 

Pasiruošimas 

 

Ilgalaikis plaukų 

tiesinimas. 
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Neutralizavimas: 

1. Atskirti plaukus;  

2. Naudoti “Glatt Neutralizing Balm”;  

3. Poveikio laikas pagal instrukciją;  

4. Gerai išskalauti.   

2 MOKYMO ELEMENTAS. ILGALAIKIO PLAUKŲ TIESINIMO TECHNOLOGIJA 

2.1 ILGALAIKIO PLAUKŲ TIESINIMO KOSMETIKA IR JOS SPECIFIKACIJOS 

Ilgalaikio plaukų tiesinimo kosmetika ir jos specifikacijos  specifikacijos aprašytos modulio 

S 3.1  1.3 skyriuje. 

 

2.2 PLAUKŲ TIESINIMO TECHNOLOGINIO PROCESO SCHEMOS IR APRAŠYMAS 

12 paveiksle pavaizduota plaukų tiesinimo technologinio proceso shema. 
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12. pav Plaukų ilgalaikio tiesinimo technologinio proceso schema. 

Plaukų tiesinimo technologinio proceso aprašymas: 

1. Įvertinkite plaukų kokybę ir pasirinkite tinkamą „Glatt“ tiesinamąjį kremą.  

2. Ištrinkite plaukus naudodami „BC Bonacure Repair“ atkuriamąjį šampūną. Netrinkite galvos 

odos. Jeigu plaukai jau švarūs, nėra priemonių likučių, juos sudrėkinkite. Plaukus nusausinkite 

rankšluosčiu.  

3. Ant dažytų arba akytų plaukų plotų uždėkite „Pre-Styling” priemonės. Rankšluosčiu arba 

medžiaga sugerkite drėgmės perteklių.  

4. Dėvėdami pirštines, padalinkite plaukus į keturias lygias dalis. Pradėkite nuo kaklo, skirstyti 

plaukus horizontaliomis 1 cm storio ir 5 cm pločio sruogomis. 

5. Per plaukų ilgį tepkite tiesinamąjį kremą, venkite šaknų srities, išlaikykite bent 1 cm atstumą 

nuo galvos odos (13 pav.). Tolygiai paskirstykite, kiekvieną sruogą iššukuokite. (Dirbkite greitai, 

12. 
Regeneravim

as. 

11. 

Nuplovimas

nusausinima
s 

10. 
Išlaikymo 

laikas 

 

9. 
Neutralizavi

mas 

8. 

Nuplovimas 
ir 

nusausinima

s 

7. 

Patikrinimas. 

 

 

6. Kremo 

laikymo 
trukmė. 

 

5. 

Tiesinamoj

o kremo 

tepimas. 
 

 

4. Plaukų 

suskirstymas 

dalimis, 
sruogomis. 

3. Vilgymas 

apsaugine 
priemone. 

 

2.Plaukų 

plovimas,  

 

1  Plaukų 
diagnostika.  

 

Ilgalaikis 
plaukų 

tiesinimas 
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priemonė  laikoma ant plaukų iki 20 minučių). Apdenkite plaukus plastikine folija arba kepurėle, ji 

turėtų dengti visus plaukus. 

 

13. pav. Plauko dengimas  “Glatt Straightening Cream” 

6. Palaikykite apie 10-20 minučių (priklausomai nuo plaukų tipo). Jeigu reikia, galima naudoti 

papildomą šilumą.  

7. Norėdami nustatyti, ar jau pakankamai ilgai laikote priemonę, naudokite guminės juostelės 

testą. Paimkite ir tarp nykščio ir smiliaus suspauskite atskirą plaukų sruogą, tada pabandykite ją 

ištiesinti. Jeigu sruoga tiesinant dvigubai prailgėja, priemonės ilgiau laikyti nereikia. Jeigu 

reikia, testą pakartokite. 

8. Kai priemonė pakankamai išlaikyta arba pasiektas maksimalus leidžiamas priemonės laikymo 

laikas, mažiausiai 5-8 minutes kruopščiai skalaukite plaukus drungnu, tekančiu vandeniu, kol 

visiškai pašalinsite tiesinamąjį kremą. 

9. Dėvėdami  pirštines, padalinkite plaukus į keturias lygias dalis. Pradėkite nuo kaklo, kiekviena 

horizontali dalis turėtų būti 1 cm storio ir 5 cm pločio. Tepkite visą plaukų ilgį, šukuokite 

plaukus. Naudojimo metu, nesuvelkite plaukų. Jokiu būdu jų netraukite, nes taip galite juos 

pažeisti. Naudokite vienodus „Glatt Neutralizing Balm“ neutralizuojančio balzamo ir 

„Straightening Cream“ tiesinamojo kremo kiekius (14 pav.). 
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14. pav. Plauko dengimas  „Glatt Neutralizing Balm“ 

10. Palikite priemonę mažiausiai 10 minučių. 

11. Kruopščiai išskalaukite drungnu, tekančiu vandeniu. 

12. Rankšluosčiu nusausinkite plaukus. 

Tiesintų plaukų ypatumai:  

 plaukai lengviau pažeidžiami;  

 plaukams reikia papildomo drėkinimo;  

 plaukams reikia  suteikti blizgesį;  

 siekiant išlaikyti stilių reikia specialaus užbaigimo.  

Tiesintų plaukų priežiūros programa: 

 naudoti „BC Bonacure” drėkinantį šampūną bei kondicionierių;  

 Kartą per savaitę naudoti „BC Bonacure” atkuriamąjį kondicionierių. 

2.3 PLAUKŲ TIESINIMO TECHNOLOGINIS PROCESAS. VIDEO MEDŽIAGA  

DVD kompaktinėje plokštelėje pateiktas ilgalaikio plaukų tiesinimo technologijos video įrašas. 

 

video/plauku%20tiesinimas.flv
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3 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

3.1 UŽDUOČIŲ VARIANTŲ APRAŠYMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

1 VARIANTAS.   

ILGALAIKIS PLAUKŲ TIESINIMAS. 

1. Įvertinkite plaukų kokybę juos diagnozuokite remiantis pateikta kortele.  

PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖ. 

„Schwarzkopf PROFESSIONAL“. 

 

2. Pasirinkite tinkamą „Glatt“ tiesinamąjį kremą.  

3. Nurodykite technologinio proceso operacijų eiliškumo seką. 

 Ištrinkite plaukus naudodami „BC Bonacure Repair“ atkuriamąjį šampūną. Netrinkite galvos 

odos. Jeigu plaukai jau švarūs, nėra priemonių likučių, juos sudrėkinkite.  

 Įvertinkite plaukų kokybę ir pasirinkite tinkamą „Glatt“ tiesinamąjį kremą.  

 Plaukus nusausinkite rankšluosčiu.  

 Rankšluosčiu arba medžiaga sugerkite drėgmės perteklių.  

 Dėvėdami pirštines, padalinkite plaukus į keturias lygias dalis.  
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 Per plaukų ilgį tepkite tiesinamąjį kremą, venkite šaknų srities, išlaikykite bent 1 cm atstumą 

nuo galvos odos. Tolygiai paskirstykite, kiekvieną sruogą iššukuokite. Dirbkite greitai, 

priemonė  laikoma ant plaukų iki 20 minučių.  

 Ant dažytų arba akytų plaukų plotų uždėkite „Pre-Styling” priemonės.  

 Pradėkite nuo kaklo, skirstyti plaukus horizontaliomis 1 cm storio ir 5 cm pločio sruogomis. 

 Apdenkite plaukus plastikine folija arba kepurėle, ji turėtų dengti visus plaukus. 

 Palaikykite apie 10-20 minučių (priklausomai nuo plaukų tipo). Jeigu reikia, galima naudoti 

papildomą šilumą. Norėdami nustatyti, ar jau pakankamai ilgai laikote priemonę, naudokite 

guminės juostelės testą. Paimkite ir tarp nykščio ir smiliaus suspauskite atskirą plaukų sruogą, 

tada pabandykite ją ištiesinti. Jeigu sruoga tiesinant dvigubai prailgėja, priemonės ilgiau laikyti 

nereikia. Jeigu reikia, testą pakartokite. 

 Dėvėdami  pirštines, padalinkite plaukus į keturias lygias dalis. Pradėkite nuo kaklo, kiekviena 

horizontali dalis turėtų būti 1 cm storio ir 5 cm pločio. 

 Tepkite visą plaukų ilgį, šukuokite plaukus. Naudojimo metu, nesuvelkite plaukų. Jokiu būdu jų 

netraukite, nes taip galite juos pažeisti. Naudokite vienodus „Glatt Neutralizing Balm“ 

neutralizuojančio balzamo ir „Straightening Cream“ tiesinamojo kremo kiekius. 

 Palikite priemonę mažiausiai 10 minučių. 

 Kai priemonė pakankamai išlaikyta arba pasiektas maksimalus leidžiamas priemonės laikymo 

laikas, mažiausiai 5-8 minutes kruopščiai skalaukite plaukus drungnu, tekančiu vandeniu, kol 

visiškai pašalinsite tiesinamąjį kremą. 

 Kruopščiai išskalaukite drungnu, tekančiu vandeniu. 

 Rankšluosčiu nusausinkite plaukus. 

4. Atlikite ilgalaikį plaukų tiesinimą (jeigų 1, 2 ir 3 užduotis  įvertintos teigiamai). 

Užduoties atlikimo laikas  6 val. 

VERTINIMO KRITERIJAI: 

 Užduotis atlikta per jai skirtą laiką.  

 Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinių reikalavimų. 

 Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą. 

 Užduotis atlikta savarankiškai. 
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2 VARIANTAS.   

ILGALAIKIS PLAUKŲ TIESINIMAS. 

 

1. Įvertinkite plaukų kokybę juos diagnozuokite remiantis pateikta kortele.  

 

PLAUKŲ DIAGNOSTIKOS KORTELĖ. 

„Schwarzkopf PROFESSIONAL“. 

 

 

 

2. Pasirinkite tinkamą „Glatt“ tiesinamąjį kremą.  

3. Nurodykite technologinio proceso operacijų eiliškumo seką. 

Eil. nr. Techn. Proc operacija 

 Palaikykite apie 10-20 minučių (priklausomai nuo plaukų tipo). Jeigu reikia, galima naudoti 

papildomą šilumą. Norėdami nustatyti, ar jau pakankamai ilgai laikote priemonę, naudokite 

guminės juostelės testą. Paimkite ir tarp nykščio ir smiliaus suspauskite atskirą plaukų sruogą, 
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tada pabandykite ją ištiesinti. Jeigu sruoga tiesinant dvigubai prailgėja, priemonės ilgiau laikyti 

nereikia. Jeigu reikia, testą pakartokite. 

 Ištrinkite plaukus naudodami „BC Bonacure Repair“ atkuriamąjį šampūną. Netrinkite galvos 

odos. Jeigu plaukai jau švarūs, nėra priemonių likučių, juos sudrėkinkite.  

 Įvertinkite plaukų kokybę ir pasirinkite tinkamą „Glatt“ tiesinamąjį kremą.  

 Dėvėdami pirštines, padalinkite plaukus į keturias lygias dalis.  

 Per plaukų ilgį tepkite tiesinamąjį kremą, venkite šaknų srities, išlaikykite bent 1 cm atstumą 

nuo galvos odos. Tolygiai paskirstykite, kiekvieną sruogą iššukuokite. Dirbkite greitai, 

priemonė  laikoma ant plaukų iki 20 minučių.  

 Palikite priemonę mažiausiai 10 minučių. 

 Ant dažytų arba akytų plaukų plotų uždėkite „Pre-Styling” priemonės.  

 Plaukus nusausinkite rankšluosčiu.  

 Rankšluosčiu arba medžiaga sugerkite drėgmės perteklių.  

 Apdenkite plaukus plastikine folija arba kepurėle, ji turėtų dengti visus plaukus. 

 Dėvėdami  pirštines, padalinkite plaukus į keturias lygias dalis. Pradėkite nuo kaklo, kiekviena 

horizontali dalis turėtų būti 1 cm storio ir 5 cm pločio. 

 Pradėkite nuo kaklo, skirstyti plaukus horizontaliomis 1 cm storio ir 5 cm pločio sruogomis. 

 Tepkite visą plaukų ilgį, šukuokite plaukus. Naudojimo metu, nesuvelkite plaukų. Jokiu būdu jų 

netraukite, nes taip galite juos pažeisti. Naudokite vienodus „Glatt Neutralizing Balm“ 

neutralizuojančio balzamo ir „Straightening Cream“ tiesinamojo kremo kiekius. 

 Kai priemonė pakankamai išlaikyta arba pasiektas maksimalus leidžiamas priemonės laikymo 

laikas, mažiausiai 5-8 minutes kruopščiai skalaukite plaukus drungnu, tekančiu vandeniu, kol 

visiškai pašalinsite tiesinamąjį kremą. 

 Kruopščiai išskalaukite drungnu, tekančiu vandeniu. 

 Rankšluosčiu nusausinkite plaukus. 

4. Atlikite ilgalaikį plaukų tiesinimą (jeigu 1, 2 ir 3 užduotis  įvertintos teigiamai). 

Užduoties atlikimo laikas  6 val. 
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VERTINIMO KRITERIJAI: 

 - Užduotis atlikta per jai skirtą laiką; 

 - Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinių reikalavimų; 

 - Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą;  

 - Užduotis atlikta savarankiškai. 
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PROFESIJOS MOKYTOJŲ ILGALAIKIO PLAUKŲ GARBANOJIMO IR TIESINIMO 

TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO MOKYMO MEDŽIAGOS RENGIMUI 
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