
WYKAZ ZABIEGÓW  NA PRAKTYCZNY EGZAMIN DYPLOMOWY 2022

KOMISJA 1 - pracownia 012

L.p. ZABIEG

1 Zabieg złuszczający na plecy

2 Zabieg złuszczający na brzuch

3 Zabieg dla cery trądzikowej

4 Zabieg na twarz, szyję i dekolt zwiększający nawilżenie cery

5 Masaż klasyczny twarzy, szyi i dekoltu

6 Depilacja nadmiernego owłosienia woskiem (łydki, przedramiona, pachy, wąsik)

7 Farbowanie brwi i rzęs oraz regulacja łuku brwiowego

8 Peeling kawitacyjny twarzy, szyi i dekoltu

9 Mikrodermabrazja (twarzy, szyi, dekoltu i pleców)

10 Złuszczanie za pomocą kwasów owocowych

11 Sonoforeza twarzy, szyi i dekoltu

12 Galwanizacja katodowa

13 Galwanizacja anodowa

14 Jonoforeza z wit C

15 Masaż relaksacyjny grzbietu

16 Masaż aromaterapeutyczny grzbietu

17 Zabieg oczyszczający dla cery trądzikowej 

18 Zabieg złuszczający 

19 Zabieg dla cery tłustej 

20 Zabieg dla cery suchej 

KOMISJA 2 - pracownia 216

L.p. ZABIEG

1 Zabieg ujędrniający uda

2 Zabieg ujędrniający pośladki

3 Zabieg ujędrniający brzuch 

4 Zabieg ujędrniający na biust

5 Zabieg przeciwzmarszczkowy na dłonie

6 Manicure klasyczny

7 Manicure biologiczny

8 Zabieg pielęgnacyjny na dłonie

9 Pedicure klasyczny

10 Pedicure biologiczny

11 Zabieg pielęgnacyjny na stopy

12 Zakładanie rurki na wrastający paznokieć

13 Zakładanie tamponady

14 Makijaż z wykorzystaniem zaawansowanych technik modelowania kształtu twarzy

15
Makijaż dzienny oczu z uwzglkędnieniem naturalnego konturowania łuku oczodołu- technika 

banan

16 Makijaż oczu blisko/ daleko odadzonych

17
Makijaż francuski z uwzględnieniem schematu prawidłowego wykreślenia kształtu brwi

18 Makijaż wieczorowy smoky eyes

19 Makijaż dzienny z uwzględnieniem odpowiedniej kolorystyki do typu urody

20 Farbowanie brwi i rzęs oraz regulacja łuku brwiowego



KOMISJA 3 - pracownia 321

L.p. ZABIEG

1 Zabieg na ciało zmniejszający otyłość ud

2 Zabieg na ciało zmniejszający otyłość brzucha

3 Zabieg zmniejszający i likwidujący cellulit ud

4 Zabieg zmniejszający i likwidujący cellulit brzucha

5 Zabieg dla cery z teleagiektazjami

6 Zabieg dla cery za zmianami pigmentacyjnymi

7 Zabieg na twarz szyję i dekolt zmniejszający podrażnienie skóry wrażliwej

8 Zabieg na twarz, szyję i dekolt zmniejszający przebarwienia posłoneczne

9 Zabieg na twarz, szyję i dekolt przeciwdziałający starzeniu się

10 Zabieg zmniejszający rozstępy na brzuchu

11 Zabieg zmniejszający rozstępy na udach

12 Zabieg redukujący blizny potrądzikowe 

13 Zabieg redukujący zmarszczki wokół oczu 

14 Zabieg ujędrniający pośladki 

15 zabieg ujędrniający uda 

16 Zabieg dla cery wrażliwej 

17 Zabieg dla cery dojrzałej 

18 Zabieg antyoksydacyjny na twarz

19 Zabieg nawilżający na okolicę oczu.

20 Zabieg nawilżający na twarz


