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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu diagnostyki kosmetycznej 
z uwzględnieniem rodzajów cer, sposobów ich pielęgnacji w gabinecie kosmetycznym i w 
domu oraz metod badania skóry i jej przypadków. Pomoże Ci określić wpływ czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych na stan skóry oraz zaznajomi z wpływem odżywiania na 
organizm człowieka. Uwzględnia również treści z zakresu wykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych w gabinecie kosmetycznym dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
skóry. Poradnik zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń 

i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz 
inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: 
− wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, 
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, 
− sprawdzian teoretyczny. 

4. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy  
i umiejętności z zakresu całej jednostki. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem 
osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. 
Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co 
oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. 
Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub 

instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć z zakresu tematyki 
jednostki modułowej. 

Zapoznanie się z treściami jednostki modułowej Pielęgnowanie zdrowiej skóry jest 
konieczne do planowania i wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej. 
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Schemat układu jednostek modułowych 

514[03].Z1 
Kosmetyka pielęgnacyjna 

514[03].Z1.02 
Wykonywanie masażu pielęgnacyjnego 

514[03].Z1.03 
Pielęgnowanie zdrowej skóry 

514[03].Z1.01 
Organizacja stanowisk pracy w gabinecie 

kosmetycznym 

514[03].Z1.04 
Pielęgnowanie kończyn górnych 

514[03].Z1.05 
Pielęgnowanie kończyn dolnych 

514[03].Z1.06 
Pielęgnowanie oczu i ich oprawy 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− analizować tekst ze zrozumieniem, 
− stosować techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 
− stosować ogólnie przyjęte normy etyczne oraz zasady kodeksu etyki zawodowej, 
− określać potrzeby klienta, 
− przewidywać oczekiwania klienta, 
− charakteryzować warstwy skóry i przydatki skóry, 
− określać cechy i funkcje skóry, 
− wskazywać mięśnie twarzy, 
− określać funkcje masażu, 
− wykonywać oczyszczanie chemiczne twarzy, 
− przygotowywać stanowisko pracy i klienta do wykonania masażu twarzy, 
− charakteryzować preparaty do masażu, 
− wykonywać masaż pielęgnacyjny twarzy, 
− rozróżniać aparaty, narzędzia, materiały zabiegowe oraz bieliznę zabiegową właściwą dla 

wyposażenia stanowiska pracy kosmetyczki, 
− organizować stanowisko pracy kosmetyczki z zachowaniem obowiązujących przepisów 

bhp i ppoż., 
− przeprowadzać dezynfekcję i sterylizację narzędzi kosmetycznych, 
− stosować zasady higieny pracy w trakcie świadczenia usług. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− określić rodzaje cer,  
− dostrzec związki przyczynowo-skutkowe między budową i funkcją organizmu 

a środowiskiem, 
− zastosować zasady pielęgnowania w warunkach domowych i w gabinecie kosmetycznym, 
− sporządzić kartę klienta,  
− określić wpływ odżywiania na organizm człowieka, 
− scharakteryzować diety, 
− określić rolę relaksu, 
− określić wpływ ruchu na organizm człowieka,  
− określić przeciwwskazania do wykonania zabiegu, 
− zastosować metody pielęgnacji cery normalnej, 
− zastosować metody pielęgnacji cery suchej, 
− zastosować metody pielęgnacji cery tłustej, 
− zastosować metody pielęgnacji cery mieszanej, 
− zastosować metody pielęgnacji cery wrażliwej,  
− wykonać zabieg pielęgnacyjny w obrębie zdrowej skóry, 
− dobrać i wykonać zabiegi w zależności od rodzaju skóry i potrzeb klienta, 
− udzielić porady z zakresu kosmetyki zachowawczej, 
− scharakteryzować skład preparatów stosowanych w kosmetyce, 
− sporządzić podstawowe kosmetyki, 
− przygotować i nałożyć różne rodzaje masek kosmetycznych. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Rodzaje cer i zasady ich pielęgnacji 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Cera to skóra twarzy. Na jej stan (wygląd) mają wpływ cechy dziedziczne, wiek, klimat, 
rasa i płeć, tryb życia oraz sposób pielęgnacji. Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje cer: 
normalną, suchą, tłustą i mieszaną.  
Cera normalna (prawidłowa) 

Cera normalna jest matowa, gładka, lekko zaróżowiona, napięta i jędrna, bez defektów 
kosmetycznych – plam, przebarwień, rozszerzonych lub popękanych naczyń krwionośnych 
czy łuszczącego się naskórka. Jest odporna na działanie czynników atmosferycznych (wiatr, 
słońce, mróz) oraz prawidłowo reaguje na wodę i mydło. Cera normalna dobrze znosi zabiegi 
chemiczne, mechaniczne i fizykalne. Występuje u dzieci do okresu pokwitania, niezwykle 
rzadko spotykana u dorosłych.  

Pielęgnacja cery normalnej w domu sprowadza się do zachowania prawidłowej fizjologii 
skóry. Poleca się jej oczyszczanie rano i wieczorem płynem odświeżającym lub wodą różaną 
dla zwężenia porów i stosowanie kremu nawilżającego pod podkład w ciągu dnia. Doradza 
się również lekki krem odżywczy na noc. W lecie (szczególnie podczas opalania) twarz 
należy zabezpieczyć kremem z filtrem o faktorze dobranym do karnacji skóry, a zimą 
kremem ochronnym.  
W gabinecie kosmetycznym można wykonać: 
− głębokie oczyszczanie,  
− masaż ręczny,  
− nałożenie maski dostosowanej do potrzeb skóry, 
− zabiegi wzmacniające mięśnie np. faradyzację, galwanizację, elektrostymulację. 
Cera sucha 

Cera sucha jest cienka, jasnoróżowa i mało elastyczna. Ma skłonność do przebarwień, 
rozszerzonych naczyń krwionośnych, plam rumieniowych oraz łuszczenia się. Cerze suchej 
i cienkiej towarzyszą prosaki. Łatwo ulega uszkodzeniu wskutek działania promieni 
słonecznych, wiatru i mrozu. Reaguje zaczerwienieniem na wodę i mydło. Podstawowym 
problemem cery suchej jest trudność w wyprodukowaniu przez gruczoły łojowe odpowiedniej 
ilości tłuszczów odpowiedzialnych między innymi za utrzymanie wody w skórze. Zbyt mała 
ilość płaszcza lipidowego przyczynia się do odwodnienia skóry i prowadzi do obniżenia jej 
elastyczności oraz jędrności. Tkanka łączna u osób z cera suchą jest słaba, co dodatkowo 
przyczynia się do tworzenia fałd i cienkich linijnych zmarszczek wokół oczu, ust i na szyi.  
Z wiekiem proces ten nasila się, skóra staje się coraz bardziej wiotka. Szybko starzeje się 
a niewłaściwie pielęgnowana przechodzi w cerę starczą. Cera sucha występuje na ogół po 35 
roku życia na skutek fizjologicznego obniżania czynności pracy gruczołów łojowych 
i potowych, co prowadzi do zmniejszenia ilości płaszcza tłuszczowego na powierzchni skóry 
i obniżenia zdolności jego regeneracji. Może pojawić się w młodszym wieku na skutek:  
− niewłaściwej pielęgnacji,  
− długotrwałego narażania skóry na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, 
− nieprawidłowo dobranych kosmetyków, 
− długotrwałego stosowania preparatów złuszczających. 

W powiązaniu z cera suchą występuje często cera wrażliwa. Spotykana również u osób ze 
skórą alergiczną i słabo unaczynioną. Cera wrażliwa reaguje uczuciem pieczenia, mrowienia, 
ściągnięcia i świądu na wodę i mydło oraz niektóre preparaty kosmetyczne. Czynniki 
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drażniące powodują utratę wody na skutek ubytków tłuszczowej warstwy ochronnej skóry 
oraz zaburzenia jej rogowacenia. Negatywny wpływ na stan cery wrażliwej mają: 
− czynniki środowiska naturalnego – głównie zanieczyszczenia atmosfery kurzem, pyłem 

oraz drobinami tworzyw sztucznych, 
− nadmierna ekspozycja promieniowania słonecznego i sztucznego – solaria,  
− wysoka temperatura i niska wilgotność w pomieszczeniach, 
− niewłaściwa dieta, 
− brak ruchu, 
− napięcia nerwowe i stres. 

Pielęgnacja cery suchej w domu powinna polegać na kuracji wyrównawczej. Poleca się:  
− oczyszczanie twarzy mleczkiem lub śmietanką kosmetyczną, 
− tonizowanie skóry preparatem do cery suchej,  
− stosowanie kremów na dzień o działaniu nawilżającym, odżywczo – nawilżającym lub 

regenerującym (preparaty nakłada się na twarz i szyję), 
− aplikowanie pod oczy żelu o działaniu pielęgnacyjnym, 
− nakładanie (dwa razy w tygodniu) na twarz, szyję i dekolt maski odżywczej lub 

nawilżającej o przedłużonej skuteczności, 
− stosowanie kremu z filtrem o odpowiednim faktorze w lecie i kremu ochronnego w zimie. 

Osoby mające suchą cerę nie powinny myć twarzy wodą z mydłem oraz ograniczyć 
kąpiele słoneczne (również opalanie się w solarium). 

Przy pielęgnacji cery wrażliwej niezwykle istotnym elementem jest odpowiedni dobór 
kosmetyków. Preparaty pielęgnacyjne powinny łagodnie działać na skórę, nie mogą zawierać 
substancji zapachowych ani dodatków, które wywołują podrażnienia. 

Pielęgnacja cery suchej w gabinecie kosmetycznym polega na działaniu odżywczym, 
dotleniającym, nawilżającym i pojędrniającym. Wykonuje się: 
− masaż ręczny, 
− zabiegi z użyciem prądów galwanicznych, 
− nałożenie maski dostosowanej do potrzeb skóry (np. olejowej, parafinowo – woskowej 

zmiękczającej naskórek, odżywczej, algowej, dotleniającej, głęboko nawilżającej), 
− aplikację substancji czynnych w formie ampułek o działaniu nawilżającym i rozluźniającym.  

Leczenie ciepłem należy ograniczyć w przypadku skóry wrażliwej, plam rumieniowych  
i rozszerzonych naczyń krwionośnych. Z masażu ręcznego trzeba wyeliminować klepanie, 
ugniatanie, rozcieranie i szczypanie. Poleca się naświetlanie cery wrażliwej niebieskim 
światłem (np. lampą Sollux z niebieskim filtrem). 
Cera tłusta 
Cera tłusta jest szarożółta, dość gruba i błyszcząca. Ma rozszerzone pory skórne 
z zaskórnikami, jest słabo ukrwiona, a płaszcz lipidowy jest wydzielany w nadmiernej ilości. 
Cera tłusta dobrze reaguje na warunki atmosferyczne oraz na wodę i mydło. Istotny wpływ na 
jej stan mają następujące bodźce wewnętrzne: 
– stres i zaburzenia nerwowe, 
– dieta i zaburzenia układu trawiennego, 
– zaburzenia pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego – przede wszystkim gruczołów 

płciowych (niedobór estrogenów i nadmiar androgenów), tarczycy oraz przysadki.  
Cera tłusta nie ulega odwodnieniu. Stosunkowo późno rozpoczyna się proces jej starzenia. 

Wygląd skóry tłustej poprawia się w okresie letnim. Ciepło sprzyja upłynnianiu wydzieliny 
gruczołów łojowych, dzięki czemu płaszcz lipidowy wydostaje się na zewnątrz, 
równomiernie pokrywa skórę i nie blokuje porów. Problemem cery tłustej są częste 
powikłania trądzikowe, zmiany zastoinowe oraz nieestetyczny wygląd. Cera tłusta najczęściej 
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występuje u młodzieży w okresie pokwitania, rzadziej u osób dorosłych, wyjątkowo  
u starszych. 

Pielęgnacja cery tłustej w domu powinna polegać na: 
− oczyszczaniu twarzy preparatami antybakteryjnymi, 
− tonizowaniu skóry tonikiem do cery tłustej, 
− stosowaniu kremów na dzień o działaniu matującym, a na noc kremów regulujących 

pracę gruczołów łojowych, 
− aplikacji kremów odżywczych na szyję i dekolt oraz żeli (kremów) pielęgnacyjnych pod 

oczy, 
− wykonaniu raz w tygodniu peelingu oraz nałożeniu maski oczyszczającej, 
− stosowaniu kremów z brokerami przeciwsłonecznymi w lecie. 
Osoby mające tłustą cerę nie powinny myć twarzy wodą z mydłem, stosować preparatów 
odkażających zawierających alkohol lub substancje, które odtłuszczają skórę. Niszczenie 
płaszcza lipidowego sprzyja, bowiem utracie wody.  

Pielęgnacja cery tłustej w gabinecie kosmetycznym polega na zmniejszeniu grubości 
warstwy rogowej skóry, normalizacji pracy gruczołów łojowych oraz poprawie ukrwienia 
skóry. Wykonuje się: 
− zabiegi rozgrzewające skórę, 
− głębokie oczyszczanie, 
− usuwanie zaskórników, 
− masaż ręczny, 
− zabiegi z zastosowaniem prądu wysokiej częstotliwości o działaniu bakteriobójczym. 
Cera mieszana 

Cera mieszana ma cechy skóry suchej i tłustej. Partie boczne twarzy są na ogół suche  
a środkowe – czoło, nos i broda – tłuste. Sporadycznie można spotkać się z sytuacją 
odwrotną. Cera mieszana z jednej strony ma tendencję do łojotoku z drugiej zaś jest wrażliwa 
na działanie warunków atmosferycznych, wody i mydła oraz preparatów chemicznych. Stan 
ten objawia się podrażnieniem w postaci zaczerwienienia, uczucia pieczenia  
i napięcia skóry. Cera mieszana rzadko występuje u osób młodych, częściej jest spotykana 
u ludzi po 30 – 35 roku życia. 

Pielęgnacja cery mieszanej jest trudna. Należy z nią postępować jak z dwoma rodzajami 
cer. Wskazania do pielęgnacji cery suchej i cery tłustej w domu i w gabinecie kosmetycznym 
przedstawiono wyżej. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest cera i jakie czynniki mają wpływ na jej wygląd? 
2. Czym się charakteryzuje cera normalna, sucha, tłusta i mieszana? 
3. Jakie czynniki pogarszają stan skóry wrażliwej? 
4. Jakie są skutki niedoczynności i nadczynności pracy gruczołów łojowych? 
5. Na czym polega pielęgnacja cery normalnej, suchej, tłustej i mieszanej w domu? 
6. Na czym polega pielęgnacja cery normalnej, suchej, tłustej i mieszanej w gabinecie 

kosmetycznym? 
7. Jakie zakazy pielęgnacyjne obowiązują dla cery suchej, tłustej i mieszanej? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wpisz właściwe cechy poszczególnych cer w odpowiednie pola tabeli.  
Kolor: szarożółty, lekko zaróżowiony, jasnoróżowy. 
Defekty kosmetyczne: plamy rumieniowe, zmiany zastoinowe, łuszczący się naskórek, 
rozszerzone pory skórne, rozszerzone naczynia krwionośne, zaskórniki, brak defektów, 
prosaki, zmiany trądzikowe. 
Czynniki pogarszające stan skóry: woda i mydło, warunki atmosferyczne, stres, nadczynność 
gruczołów łojowych, niedoczynność gruczołów łojowych, nieprawidłowa dieta i zaburzenia 
układu trawiennego, niewłaściwa pielęgnacja, nadmiar androgenów, nadmiar estrogenów, 
stosowanie preparatów złuszczających, brak pielęgnacji. 

Rodzaj cery Opis  
Kolor: 
Defekty kosmetyczne: 
 
 Normalna  
Czynniki pogarszające stan skóry: 
 
 
Kolor: 
Defekty kosmetyczne: 
 
 Sucha  
Czynniki pogarszające stan skóry: 
 
 
Kolor: 
Defekty kosmetyczne: 
 
 Tłusta  
Czynniki pogarszające stan skóry: 
 
 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z charakterystyką poszczególnych rodzajów cer (materiał nauczania 4.1.1.), 
2) podkreślić w tekście wygląd skóry normalnej, suchej i tłustej, 
3) wybrać właściwe warianty odpowiedzi, 
4) wpisać odpowiedzi do tabeli, 
5) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/kolegów.  

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– karta ćwiczenia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Dokończ zdania: 

Cera wrażliwa występuje w połączeniu z cerą …………….., …………………..  
oraz ………………….. . 
Na warunki atmosferyczne, wodę i mydło oraz niektóre kosmetyki skóra wrażliwa reaguje 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. . 
Negatywny wpływ na stan skóry wrażliwej mają /wskaż czynniki/: 

−  
−  
−  
−  
−  
−  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z charakterystyką cery wrażliwej (materiał nauczania 4.1.1.), 
2) przeczytać uważnie zdania, które trzeba uzupełnić, 
3) dokończyć zdania, 
4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Dopasuj zalecenia i zakazy pielęgnacyjne do poszczególnych rodzajów cer. 
 

 
 
 

 
Cera normalna 

 
Cera tłusta 

 
Cera mieszana 

 
Cera sucha 
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Zakazy pielęgnacyjne 
• mycie twarzy wodą z mydłem 
• nadmierna ekspozycja          

na słońce i sztuczne 
promieniowanie (solarium) 

• stosowanie preparatów 
alkoholowych 
odtłuszczających skórę 

 

Zakazy pielęgnacyjne 
• mycie twarzy wodą z mydłem 
• stosowanie preparatów 

alkoholowych 
odtłuszczających skórę 

Zakazy pielęgnacyjne 
• mycie twarzy wodą z mydłem 
• nadmierna ekspozycja          

na słońce i sztuczne 
promieniowanie (solarium) 

Zakazy pielęgnacyjne 
• nadmierna ekspozycja na 

słońce  
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z zaleceniami i zakazami pielęgnacyjnymi dla rodzajów cer (materiał 
nauczania 4.1.1.), 

2) dokładnie zapoznać się z kartkami zawierającymi opisy zaleceń i zakazów 
pielęgnacyjnych, 

3) wyciąć kartki, 

Zalecenia pielęgnacyjne 
• oczyszczanie twarzy 

mleczkiem lub śmietanką 
kosmetyczną, 

• tonizowanie skóry preparatem   
dobranym do potrzeb skóry,  

• stosowanie kremów na dzień       
o działaniu nawilżającym, 
odżywczo – nawilżającym lub 
regenerującym, 

• aplikowanie pod oczy żelu           
o działaniu pielęgnacyjnym, 

• nakładanie na twarz, szyję            
i dekolt maski odżywczej  
lub nawilżającej                           
o przedłużonej skuteczności, 

• stosowanie kremu z filtrem          
o odpowiednim faktorze             
w lecie i kremu ochronnego  
w zimie. 

 

Zalecenia pielęgnacyjne 
• oczyszczanie twarzy 

preparatami 
antybakteryjnymi, 

• tonizowanie skóry tonikiem 
dostosowanym do potrzeb 
skóry, 

• stosowanie kremów na dzień 
o działaniu matującym, a na 
noc kremów regulujących 
pracę gruczołów łojowych, 

• aplikacja kremów 
odżywczych na szyję i dekolt 
oraz żeli pielęgnacyjnych pod 
oczy, 

• wykonanie raz w tygodniu 
peelingu oraz nałożenie maski 
oczyszczającej, 

• stosowanie kremów                
z brokerami 
przeciwsłonecznymi w lecie. 

 

Zalecenia pielęgnacyjne 
• oczyszczanie twarzy płynem 

odświeżającym lub wodą 
różaną, 

• stosowanie na dzień kremu 
nawilżającego, na noc 
lekkiego kremu odżywczego, 

• zabezpieczanie skóry w lecie 
kremem z filtrem o faktorze 
dobranym do karnacji 

• stosowanie kremu ochronnego    
w zimie 

 

Zalecenia pielęgnacyjne 
• oczyszczanie twarzy 

preparatem do demakijażu 
dostosowanym do potrzeb 
skóry 

• stosowanie na dzień kremu 
nawilżającego i matującego 
aplikowanych na odpowiednie 
partie twarzy, a na noc 
kremów o działaniu 
odżywczym i normalizującym 
pracę gruczołów łojowych 

• ochrona skóry kremem           
z brokerami 
przeciwsłonecznymi w lecie 
oraz bocznych partii twarzy 
kremem ochronnym w zimie  
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4) przykleić kartki na arkuszu papieru A4 we właściwym układzie, 
5) porównać przygotowany przez siebie układ zaleceń i zakazów pielęgnacyjnych, dla 

poszczególnych cer z układami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– arkusz zawierający kartki z opisami zaleceń, zakazów pielęgnacyjnych oraz nazw cer, 
– arkusz papieru formatu A4,  
– nożyczki i klej, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 4 

Uzupełnij tabelę. 
 

Rodzaj cery Rodzaje zabiegów wykonywanych gabinecie 
kosmetycznym 

Normalna  

 
• ……………………………………….. 
• masaż ręczny,  
• nałożenie maski dostosowanej do potrzeb skóry, 
• zabiegi wzmacniające mięśnie np. ………………….. 

………………………………………………………. . 
 

……………………..  

• masaż ręczny, 
• zabiegi z użyciem prądów galwanicznych, 
• nałożenie maski dostosowane do potrzeb skóry(np. 

……………………………………………………... 
………………………………………………………), 

• aplikację substancji czynnych w formie ampułek 
o działaniu nawilżającym i rozluźniającym.  

 

Tłusta  

• zabiegi rozgrzewające skórę, 
• …………………………………………………… 
• usuwanie zaskórników, 
• masaż ręczny, 
• zabiegi z zastosowaniem prądu ……………………... 

……………………………………………………….. 
 

…………………….. 

• masaż ręczny bez ruchów klepania, ugniatania, 
rozcierania i szczypania. 

• zabiegi z użyciem prądów …………………………… 
• nałożenie maski dostosowanej do potrzeb skóry, 

odżywczej, algowej, dotleniającej, 
• naświetlanie lampą Sollux z niebieskim filtrem 
 

 
 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 15

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się zasadami pielęgnacji poszczególnych rodzajów cer w gabinecie 
kosmetycznym( materiał nauczania 4.1.1.), 

2) zapoznać się z wpisami w tabeli, 
3) uzupełnić tabelę, 
4) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:              Tak   Nie 
1) zdefinować „cery”? 
2) scharakteryzować cerę normalna, suchą, wrażliwą, tłustą i mieszaną? 
3) określić przyczyny wysuszenia i przetłuszczania się skóry twarzy?  
4) wskazać czynniki pogarszające stan cery wrażliwej? 
5) określić zasady pielęgnacji poszczególnych rodzajów cer w domu?  
6) wyszczególnić zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w gabinecie 

kosmetycznym dostosowane do potrzeb cery normalnej, suchej, 
wrażliwej, tłustej i mieszanej? 

7) określić zakazy pielęgnacyjne dla poszczególnych cer? 
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4.2. Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na stan 
skóry 

 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Na wygląd skóry mają wpływ zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne.  
Do czynników zewnętrznych mogących wpływać negatywnie na wygląd skóry zalicza się: 
– niehigieniczny tryb życia, 
– zanieczyszczenia atmosferyczne, 
– warunki i charakter wykonywanej pracy, 
– stres. 

Niehigieniczny tryb życia (nikotyna, alkohol, brak snu i aktywnego wypoczynku), 
zanieczyszczenia atmosferyczne i stres powodują zakłócenia w procesie oddychania 
komórkowego i przyczyniają się do skurczu naczyń krwionośnych. W efekcie skóra jest 
niedotleniona i gorzej odżywiona. Staje się szara i zmęczona. Wolne rodniki (cząstki 
chemiczne uaktywniające się pod wpływem działania związków chemicznych, ultrafioletu, 
zanieczyszczeń powietrza np. dymu papierosowego, spalin samochodowych) obecne 
w powietrzu niszczą błony komórkowe komórek skóry właściwej i naskórka, co prowadzi do 
zwyrodnienia tkanek. Uszkodzeniu ulegają również białka skóry (kolagen, elastyna) i płaszcz 
tłuszczowy naskórka. Konsekwencją długotrwałego i szkodliwego działania wskazanych 
czynników jest przyspieszenie procesu starzenia skóry i powstawanie zmarszczek. Obecne 
w powietrzu toksyny, pyłki roślin, kurz i drobiny tworzyw sztucznych wywołują u osób 
z wrażliwą lub alergiczną cerą odczyny uczuleniowe i podrażnienia – zaczerwienienie, świąd, 
łuszczenie naskórka, uczucie pieczenia i ściągnięcia skóry. 

Istotny wpływ na stan cery mają również warunki i charakter wykonywanej pracy. 
Przebywanie w zapylonych, niewietrzonych i zakurzonych pomieszczeniach powoduje 
wysuszenie skóry. Cera staje się szara, traci sprężystość, wiotczeje i szybciej ulega starzeniu. 
Z kolei kurz i brud osadzający się na skórze ze skłonnością do łojotoku, stwarza podłoże do 
rozwoju bakterii. Długotrwałe przebywanie na dworze szczególnie, gdy jest zimno 
i wietrznie, powoduje nadmierne rogowacenie naskórka, rozszerzenie naczyń włosowatych 
oraz odmrożenia. Stałe moczenie i mycie rąk wywołuje macerację naskórka i kruchość 
paznokci, natomiast częsty i bezpośredni kontakt z chemikaliami – uczulenia.  

Stres u wielu osób powoduje utrzymujące się napięcie mięśni lub grup mięśni. 
Ich długotrwały skurcz powoduje ból, przemęczenie i wiotczenie włókien. Proces ten dotyczy 
również mięśni mimicznych twarzy. Przyzwyczajenie do pewnych grymasów 
spowodowanych napięciem nerwowym lub stresem prowadzi do wiotczenia mięśni 
mimicznych, a w konsekwencji powstawania zmarszczek i bruzd. Dlatego istotnym 
elementem pielęgnacji skóry jest gimnastyka mięśni mimicznych, lekki ruch połączony 
z umiarkowanym wysiłkiem oraz relaks. 

Gimnastyka mięśni mimicznych polega na opanowaniu mimiki twarzy i obejmuje trzy 
stopnie: 
– I stopień – rozluźnianie mięśni twarzy i całego ciała oraz utrzymywanie ich w stanie 

spoczynkowego napięcia, 
– II stopień – ćwiczenia wstępne, wykonywanie określonych ruchów gimnastycznych na 

przykład skłony głowy, ruchy gałką oczną, wymawianie głosek i sylab, 
– III stopień – koncentracja i wykonywanie ćwiczeń poszczególnych mięśni. 

[2, str. 152]. 
Aby zachować smukłą sylwetkę o prawidłowej postawie oraz elastyczną, napiętą  

i gładką skórę, należy obok gimnastyki mięśni wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe. 
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Długie spacery, jazda na rowerze, aerobik, stepper, pływanie oraz ćwiczenia gimnastyczne 
wykonywane codziennie w domu:  
– poprawiają napięcie i wytrzymałość mięśni,  
– pobudzają krążenie krwi, 
– przyspieszają przepływ limfy w komórkach (pomagają w odprowadzaniu z nich toksyn), 
– wspomagają spalanie tkanki tłuszczowej, 
– przeciwdziałają powstawaniu cellulitu. 

Coraz większą popularnością cieczy się aquaaerobik. Są to nieskomplikowane ćwiczenia 
wykonywane w wodzie. Wzmacniają mięśnie i stawy oraz pomagają usunąć napięcia 
nerwowe i rozładować stres. 

Aby skóra była zdrowa a organizm działał sprawnie należy zadbać o wypoczynek. 
Odpowiednia ilość snu pozwala zregenerować siły, ale nie niweluje napięć i stresu. 
Doskonałe efekty relaksacyjne dają kąpiele z dodatkiem olejków aromaterapeutycznych, np. 
olejek:  
– cytrynowo-sandałowy o działaniu orzeźwiającym i stymulującym polecany przy 

zmęczeniu i niewyspaniu, 
– lawendowy działający uspakajająco, przeciwstresowo i lekko nasennie, 
– rozmarynowo-sosnowy o działaniu relaksacyjnym i przeciwstresowym, poprawia nastrój  

i samopoczucie.  
Wśród technik relaksacyjnych coraz większą popularnością cieczy się joga. Zestaw 

ćwiczeń fizycznych połączonych z medytacją rozwija wytrzymałość fizyczną i równocześnie 
wywiera wpływ na psychikę. Techniki relaksacyjne w jodze niwelują napięcia i stres oraz 
poprawiają samopoczucie. Z kolei ćwiczenia rozciągające i wzmacniające uelastyczniają 
kręgosłup i układ kostny, wzmacniają mięśnie, pobudzają działanie gruczołów i narządów 
wewnętrznych. 

Aby zachować zdrowy wygląd skóry należy: 
– stosować kosmetyki pielęgnacyjne dobrane do rodzaju cery, 
– prowadzić higieniczny tryb życia, 
– umiarkowanie korzystać z kąpieli słonecznych i solarium (stosować do opalania krem  

z blokerami przeciwsłonecznymi),  
– nie palić papierosów,  
– unikać napięć nerwowych i stresu, 
– regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których się przebywa, 
– wysypiać się, 
– spacerować i wykonywać ćwiczenia gimnastyczne, 
– stosować techniki relaksacyjne rozładowujące napięcia nerwowe i stres.  

Czynniki wewnętrzne mają równie istotny wpływ na wygląd skóry jak czynniki 
zewnętrzne. Przyczyna wielu chorób skóry i jej niedomagań są zaburzenia ogólnoustrojowe 
oraz choroby narządów wewnętrznych. Typowe objawy skórne charakterystyczne dla 
schorzeń narządów wewnętrznych przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

Tabela 1. Objawy skórne – charakterystyczne dla schorzeń narządów wewnętrznych. 

Czynniki wewnętrzne Objawy na skórze 

Zaburzenia układu 
pokarmowego, schorzenia 
żołądka, zaparcia 

Wzmożona praca gruczołów łojowych, nasilenie objawów 
trądzika pospolitego i trądzika różowatego, świąd skóry, 
pokrzywka 

Cukrzyca  Odwodnienie tkanek, stany zapalne torebek włosowych, 
występowanie zakażeń drożdżakowych i grzybiczych, 
obumieranie tłuszczowate, czyraczność, świąd skóry 
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Uszkodzenie wątroby Naczyniaki (pajączki) 
Nadczynność tarczycy Wzmożone wydzielanie potu, skóra ciepła, miękka  

i zaczerwieniona 
Niedoczynność tarczycy Nadmierne wydzielanie potu, zimna, blada i sucha cera 
Czynniki psychiczne, 
gruźlica, zapalenie mózgu 

Nadmierne wydzielanie potu 

Choroba ADDISONA  Zabarwienie skóry na kolor brązowy 
Nadczynność kory 
nadnerczy 

Maskulinizacja kobiet (zaburzenia hormonalne 
odpowiedzialne za pojawienie się niektórych cech męskich 
u kobiet), owłosienie na brodzie i silne owłosienie ciała, 
otyłość i rozstępy 

Zaburzenia krążenia Sinica skóry 
Miesiączka  Zaostrzenie objawów trądzika pospolitego i trądzika 

różowatego 
Katar  Zaczerwienienie i wypryski w okolicach nosa 
Trądzik różowaty Zaburzenia naczyniowo-ruchowe 
Nadmiar androgenów Nadmierne wydzielanie łoju, wypadanie włosów, 

maskulinizacja kobiet 
Nadmiar żeńskich 
hormonów płciowych 
(estrogenu i progesteronu) 

Plamy barwnikowe, teleangiektazje, zakażenia grzybicze, 
magazynowanie wody w skórze 

Spadek stężenia hormonów 
żeńskich 

Ścienienie skóry, powstawanie zmarszczek 

Nikotyna  Szara skóra 
Narkotyki  Bladość, zmiany po wkłuciu 

 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie czynniki wpływają na stan skóry? 
2. Jaki wpływ na skórę mają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne? 
3. Jakie formy ćwiczeń ogólnorozwojowych i relaksu poprawiają stan skóry? 
4. Na czym polega gimnastyka mięśni mimicznych twarzy? 
5. Jakich zasad należy przestrzegać, aby zachować zdrowy wygląd skóry? 
6. Jakie choroby narządów wewnętrznych wpływają na stan skóry? 
7. Jaki wpływ na stan skóry na odżywianie?  
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Uzupełnij tabelę: 
– powstawanie zmarszczek i bruzd na skórze, 
– nadmierne wydzielanie sebum przez gruczoły łojowe, 
– maceracja naskórka, 
– suchość skóry, 
– nadmierne wydzielanie potu. 
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Objawy na 
skórze  Czynniki zewnętrzne  Czynniki wewnętrzne 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
Czynniki zewnętrzne: działanie wolnych rodników, stres, zanieczyszczenia atmosfery, 
niehigieniczny tryb życia, brak aktywności ruchowej, długotrwałe i częste moczenie rąk  
w wodzie, nadmierna ekspozycja skóry na promieniowanie słoneczne lub sztuczne. 
 
Czynniki wewnętrzne: nikotyna, gruźlica, zapalenie mózgu, niedoczynność tarczycy, nadmiar 
androgenów, spadek stężenia hormonów żeńskich, nadczynność tarczycy, schorzenia żołądka, 
nadczynność tarczycy. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych na stan skóry 
(materiał nauczania 4.2.2.), 

2) podkreślić w tekście czynniki zewnętrzne i wewnętrzne zamieszczone w poleceniu oraz 
ich wpływ na stan skóry, 

3) wpisać do tabeli (kolumna 1) wskazane w poleceniu objawy na skórze (wygląd skóry), 
4) przyporządkować wskazane czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wywołujące określone 

objawy na skórze, 
5) wpisać czynniki zewnętrzne i wewnętrzne w odpowiednie pola tabeli, 
6) porównać opracowaną przez Siebie tabelę z tabelami opracowanymi przez 

koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Wykonaj ćwiczenia wzmacniające wybranych mięśni mimicznych twarzy. 

 

Instrukcja do wykonania ćwiczenia 
Ćwiczenia mięśni okrężnych szpary powiekowej i mięśni gałki ocznej: 
Ćw. 1. Przy otwartych oczach:  
spojrzeć w dół,  
spojrzeć do góry,  
spojrzeć w lewo,  
spojrzeć w prawo. 
Ćw. 2. Wykonać ruch okrężny gałki ocznej (spojrzeć w dół, w prawo, do góry, w lewo), 
potem powtórzyć ruchy w przeciwnym kierunku (spojrzeć w dół, w lewo, do góry, w prawo). 
Ćw. 3. Powyższe ćwiczenie wykonać przy zamkniętych oczach. 
Ćw. 4. Otworzyć szeroko oczy i spoglądać w górę( należy pamiętać, aby przy wykonywaniu 
ćwiczenia nie marszczyć czoła). Wytrzymać licząc do sześciu. Zamknąć oczy (policzyć do sześciu). 
Ćw. 5. Otworzyć oczy i spojrzeć w górę, w lewo. Wytrzymać licząc do sześciu. Zamknąć 
oczy (policzyć do sześciu). Otworzyć oczy. Spojrzeć w górę i w prawo. Wytrzymać licząc do 
sześciu. Zamknąć oczy (policzyć do sześciu). 
 

Ćwiczenia mięśni okrężnych ust: 
Ćw. 1. Wymawianie głosek a, o, e, u, i. 
Ćw. 2. Wymawianie sylab, np. du – że, ró – że, zdro – wie, no – gi. Powtórzyć dwa razy. 
[2, str. 154]. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z zestawem ćwiczeń wzmacniających mięśnie okrężne szpary powiekowej, 

mięśnie gałki ocznej oraz mięśni okrężnych ust (karta ćwiczenia), 
2) wykonać ćwiczenia wstępne (zgodnie z poleceniami nauczyciela), 
3) wykonać ćwiczenia wzmacniające wskazanych mięśni mimicznych twarzy pod 

kierunkiem koleżanki/kolegi z zespołu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– fotel kosmetyczny,  
– instrukcja do wykonania ćwiczenia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:              Tak   Nie 
1) wskazać czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na stan skóry? 
2) określić wpływ stresu, zanieczyszczenia atmosfery, niehigienicznego 

trybu życia oraz warunków pracy na wygląd skóry? 
3) przedstawić zasady ćwiczeń wzmacniających mięśnie 

mimiczne twarzy? 
4) wykonać ćwiczenia gimnastyczne mięśni mimicznych twarzy? 
5) określić formy aktywności ruchowej oraz relaksu? 
6) wyszczególnić objawy na skórze spowodowane chorobami 

narządów wewnętrznych? 
7) określić wpływ odżywiania na wygląd skóry? 
8) przedstawić zasady zdrowego odżywiania? 
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4.3. Higiena żywienia. Diety 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
  

Higiena jest nauką badającą wpływ czynników środowiska na zdrowie człowieka. Jednym 
z ważniejszych jej aspektów jest higiena żywienia. Określa ona zasady prawidłowego 
żywienia człowieka sprzyjające zachowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom. Może 
dotyczyć poszczególnych osób i różnych grup np.: wykonujących podobny rodzaj pracy 
zawodowej, będących w tej samej grupie wiekowej i inne. W zakres higieny żywienia 
wchodzą: 
– prawidłowy dobór produktów zaspakajających zapotrzebowanie osób żywionych, 
– właściwy stan higieniczny produktów pokarmowych i ich prawidłowe rozłożenie na 

posiłki, 
– higieniczne warunki przyrządzania, podawania i sporządzania posiłków. 
 Sposób odżywiania ma ogromny wpływ na rozwój ustroju, sprawność fizyczną  
i psychiczną, długość i jakość życia. Prawidłowe, pełnowartościowe żywienie to takie, które 
zaspakaja zapotrzebowanie organizmu pod względem zarówno ilości jak i doboru składników 
pokarmowych. Powinno ono uwzględniać dostarczanie organizmowi produktów 
urozmaiconych, zawierających potrzebne składniki pokarmowe w optymalnej ilości  
i o odpowiedniej jakości, złożone z artykułów pochodzących ze wszystkich grup produktów 
spożywczych, we właściwy sposób rozdzielonych na posiłki, które powinny być smaczne, 
estetycznie podane, o właściwych porach dnia, z zachowaniem wymogów higieniczno – 
sanitarnych. Ocenia się, że dla prawidłowego funkcjonowania organizmu konieczne jest 
wykorzystanie z pożywienia ok. 60 składników, w tym ok. 40 uważa się za niezbędne, czyli 
takie, których ustrój nie może wytworzyć z innych składników dostarczanych z pokarmem,  
a są one konieczne dla utrzymania zdrowia. Wspomniane składniki odżywcze to określone: 
aminokwasy, kwasy tłuszczowe, cukry, witaminy, składniki mineralne w postaci 
makroelementów i mikroelementów. 

Na podstawie badań stwierdzono, iż człowiek prawidłowo żywiony jest odporniejszy  
na choroby, sprawniejszy fizycznie i umysłowo, bardziej wytrzymały, żyje dłużej. Planując 
racjonalne żywienie warto układając jadłospisy uwzględnić aktualne, indywidualnie dobrane 
normy żywieniowe, właściwe rozłożenie posiłków w ciągu dnia i ich skład jakościowy. 
Prawidłowe żywienie polega na całkowitym pokryciu zapotrzebowania organizmu na energię 
oraz wszystkie składniki pokarmowe potrzebne do budowy i odbudowy komórek, a przez 
to do utrzymania zdrowia i przeciwdziałania chorobom. Składniki odżywcze zawarte  
w pożywieniu spełniają następujące funkcje w organizmie: 
– są źródłem energii (przede wszystkim węglowodany i tłuszcze), 
– stanowią materiał budulcowy używany do budowy i odbudowy komórek i tkanek 

(głównie białka i niektóre składniki mineralne), 
– wpływają na regulację wielu procesów życiowych (głównie witaminy i składniki 

mineralne. 
 Wszystkie posiłki, które spożywa człowiek zarówno w postaci stałej jak i płynnej 
nazywamy dietą. Najbardziej fizjologiczna dieta, czyli taka, która zawiera w odpowiednich 
ilościach wszystkie składniki odżywcze to dieta zbilansowana. Pozwala ona na optymalne 
odżywianie dostosowane do wieku, płci, warunków życia i rodzaju wykonywanej pracy. 
Skład tej diety powinien być zróżnicowany i dostosowany do warunków środowiskowych, 
pory roku, temperatury otoczenia. 
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Z punktu widzenia praktycznego diety można podzielić na: 
– dietę zwyczajną (naturalną) – oznacza przyjęty w danej społeczności sposób żywienia, 

uwzględniający dostępne środki spożywcze, zwyczaje kulturowe i możliwości 
ekonomiczne, 

– dietę alternatywną – stosuje się w niej świadomą rezygnację z niektórych produktów  
(na przykład mięsa przez osoby należące do wegetarian) i metod przygotowania ich do 
spożycia, 

– dietę leczniczą – oznacza żywienie, w którym z przyczyn zdrowotnych należy dokonać 
modyfikacji ilościowej czy jakościowej określonych produktów, na przykład eliminacja 
ostrych przypraw w przypadku choroby wrzodowej żołądka. 
Klasyfikacja diet zaproponowanych przez Komisję Dietetyki uwzględnia ich podział  

w zależności od stopnia strawności, składu chemicznego, konsystencji, eliminacji 
charakterystycznych składników i innych.  
 Podstawową dietą, najbardziej fizjologiczną, zalecaną zarówno ludziom zdrowym, jak 
i chorym, którzy nie wymagają specjalnego żywienia leczniczego jest dieta ogólna (normalna, 
podstawowa, łatwo strawna). Zasadą w tej diecie jest nieobciążanie przewodu pokarmowego 
zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Uwzględniając założenia tej diety 
człowiek powinien dziennie otrzymać 2300 – 2600kcal, ok. 75 gramów białka, 80 gramów 
tłuszczy, do 380 gramów węglowodanów, ok. 700mg wapnia, 15mg żelaza i właściwą porcję 
witamin. Dieta ta może być modyfikowana zarówno pod względem poszczególnych 
składników pokarmowych, jak i ilości produktów spożywczych czy jakości podawanych 
potraw, jak również zmiany konsystencji (dieta płynna, półpłynna, papkowata). Dieta ta nie 
powinna zawierać również pokarmów wzdymających, ostro przyprawianych, odgrzewanych, 
smażonych, z dużą ilością konserwantów. 
W zależności od zastosowanych ograniczeń lub zmian wyróżniamy diety: 
– bogatobiałkową, 
– ubogobiałkową, 
– ubogotłuszczową, 
– niskoenergetyczną, 
– oszczędzającą, 
– z ograniczeniem poszczególnych składników mineralnych (sodu, potasu), 
– diety z modyfikacjami konsystencji, 
– diety specjalne (owocowa, mleczna, ryżowa), 
– diety eliminacyjne (bezglutenowa, bezlaktozowa, z ograniczeniem fenyloalaniny). 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co wchodzi w zakres higieny żywienia? 
2. Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma prawidłowe żywienie? 
3. Jakie funkcje w organizmie spełniają poszczególne składniki odżywcze? 
4. Jak można podzielić diety z punktu widzenia praktycznego? 
5. Jakie są główne wymogi diety podstawowej? 
6. Jakie znasz rodzaje diet według klasyfikacji Komisji Dietetyki? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaplanuj dla siebie jadłospis, zgodnie z wymogami diety podstawowej, korzystając  
z tablic norm żywieniowych. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z wymaganiami diety podstawowej (materiał nauczania 4.3.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) przeanalizować „tablice norm żywieniowych”, uwzględniając swoją płeć, wiek, rodzaj 

wykonywanej pracy (uczeń), 
4) obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne, zalecaną ilość białek, węglowodanów 

i tłuszczy, 
5) wypisać swoje ulubione potrawy i przeanalizować ich skład ilościowy i jakościowy, 
6) zaplanować jadłospis na jeden dzień uwzględniając odpowiednie normy ilościowe  

i jakościowe,  
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny poprawności i atrakcyjności zaproponowanego jadłospisu 1 - dniowego. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kartka papieru kancelaryjnego, 
– przybory do pisania 
– tablice „norm żywieniowych”, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Dokonaj podziału poszczególnych produktów żywieniowych uwzględniając największą 
zawartość w nich poszczególnych składników odżywczych. 
(Niektóre z podanych produktów mogą być zaliczone do dwóch grup). 
 
jaja, chleb, szynka, boczek, koperek, ziemniaki, marchew, dżem, masło, jogurt, chrupki 
kukurydziane , olej roślinny, smalec, wątróbka wieprzowa, mleko, jabłka, bułki, ryby, kluski, 
ser żółty, ser biały, maślanka, kotlet schabowy, porzeczki, maliny, czekolada, pomidory, sól 
kuchenna 
 

Główny składnik odżywczy Nazwa produktu żywieniowego 
Białka 
 

 

Węglowodany 
 

 

Tłuszcze 
 

 

Witaminy 
 

 

Składniki mineralne 
 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z wykazem grup produktów spożywczych (materiał nauczania 4.3.1),  
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) zastosować się do poleceń zawartych w instrukcji, 
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4) wypełnić powyższą tabelę, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) przedyskutować poprawność wpisanych haseł. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− karta ćwiczenia, 
− wykaz produktów żywieniowych. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:             Tak   Nie 
1) określić zakres higieny żywienia? 
2) scharakteryzować wpływ prawidłowego żywienia na zdrowie 

człowieka? 
3) zdefiniować rolę poszczególnych składników odżywczych? 
4) zaplanować jadłospis zgodnie z zasadami dietetyki? 
5) zaplanować wymogi diety podstawowej? 
6) scharakteryzować podstawowe rodzaje diet? 
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4.4. Rola składników odżywczych i ich wpływ na stan skóry 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Sposób odżywiania ma istotny wpływ na stan poszczególnych układów i narządów 
organizmu. Określając wykorzystanie dla jego potrzeb określonych składników 
pokarmowych można ustalić, co spowoduje ich niedobór lub nadmiar. Analizując wpływ 
żywienia na wygląd skóry rozpatruje się stan naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej 
oraz stan jej wytworów – paznokci, włosów i gruczołów. 

 

Tabela 2. Składniki odżywcze i ich rola w procesie odżywiana oraz wpływ na wygląd skóry. 

Składnik 
odżywczy 

Rola w organizmie  
i wpływ na stan skóry i przydatków skórnych 

Białka 

Należą do substancji wielkocząsteczkowych, w ich skład wchodzi: węgiel, 
tlen, azot, wodór i siarka. Oprócz tego niektóre białka mogą zawierać 
również fosfor, żelazo, cynk, mangan czy jod. W skład białek zwierzęcych 
wchodzi 20 aminokwasów, które ułożone w różnej kolejności, tworzą różnej 
długości łańcuchy, z których powstają białka o różnej budowie 
i specyficznych właściwościach. W organizmie człowieka występuje około 
1500 białek, które należą do składników spełniających bardzo ważną rolę 
w organizmie: 
– służą do budowy i odbudowy zużywających się tkanek, 
– są podstawowym składnikiem krwi, limfy, mleka, hormonów, enzymów,  
– wchodzą w skład ciał odpornościowych, 
– pełnią rolę nośnika niektórych witamin, składników mineralnych,  
– biorą udział w regulowaniu ciśnienia krwi (albuminy). 
Ze względu na wieloraką i bardzo ważną funkcję białek ich niedobór może 
powodować niedożywienie białkowe tzw: kwashiorkor, który charakteryzuje 
się zahamowaniem wzrostu i dojrzewania, hipoalbuminemią, apatią, brakiem 
łaknienia, zmianami skórnymi. Niedobór białek prowadzi do wyniszczenia, 
scieńczenia skóry, zmniejszenia jej sprężystości, łamliwość i matowość 
włosów. 
Ważne jest, aby pod względem odżywczym spożywać białka zarówno 
pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego, ponieważ wtedy nawzajem się 
dopełniają i dostarczają wszystkich niezbędnych aminokwasów. 

Węglowodany  
i błonnik 

pokarmowy 

Węglowodany( cukry), to związki organiczne składające się z węgla, wodoru 
i tlenu. Występują pod postacią monosacharydów( cukrów prostych) oraz ich 
polimerów (oligosacharydów i polisacharydów). 
Z punktu widzenia dietetyki węglowodany dzielimy na przyswajalne oraz 
nieprzyswajalne, czyli włókna pokarmowe inaczej błonnik pokarmowy. 
Najbogatszym źródłem węglowodanów są: cukier i mączka ziemniaczana 
oraz ich przetwory, miód pszczeli i suszone owoce. Bogate w węglowodany 
są też produkty zbożowe jak mąka, kasze, makarony, pieczywo, które 
jednocześnie dostarczają znaczne ilości błonnika i w pewnym stopniu białka. 
Warzywa, owoce oraz ich przetwory stanowią mniej znaczące źródło 
węglowodanów.  
Nadmiar węglowodanów powoduje zwiększenie masy ciała, występowanie 
rozstępów w skórze, wzrost tkanki tłuszczowej, co prowadzi do otyłości. 
Niedobór zaś błonnika pokarmowego prowadzi do zaparć i w związku z tym 
objawem zmian skórnych, które im towarzyszą.  
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Tłuszcze 
 

Zwane lipidami, obejmują dużą grupę związków o różnej budowie 
chemicznej, których wspólną cechą jest nierozpuszczalność w wodzie oraz 
rozpuszczalność w tzw.: rozpuszczalnikach niepolarnych np. eter, alkohol, 
benzyna. Tłuszcze dzieli się na proste, czyli estry alkoholi i wyższych 
kwasów tłuszczowych oraz złożone, w których oprócz estrów alkoholi 
i wyższych kwasów tłuszczowych znajdują się inne związki np. sterole. 
Tłuszcze stanowią jeden z podstawowych składników odżywczych. Spełniają 
w organizmie następujące funkcje: 
– są źródłem energii dla tkanek i narządów,  
– umożliwiają gromadzenie energii, 
– ułatwiają odczuwanie smaku i przełykanie pokarmu, 
– hamują skurcze żołądka i wydzielanie kwaśnego soku żołądkowego,  
– chronią przed nadmierną utratą ciepła, 
– stabilizują narządy wewnątrz ciała, 
– dostarczają niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, z których 

powstają hormony tkankowe regulujące procesy w komórkach różnych 
części ciała. 

Niedobór tłuszczy w pożywieniu prowadzi do niedoborów witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach - A,D,E,K( nie mogą być wchłaniane)  
Zaburzenia gospodarki lipidowej powodują powstawanie nieestetycznych 
guzów w skórze zwanych tłuszczakami. 
Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe( NNKT) poprawiają sprężystość 
oraz koloryt skóry i włosów, wzmacniają system immunologiczny, 
zapobiegają utracie wody przez skórę, łagodzą stany zapalne oraz 
zapobiegają procesowi starzenia naskórka. Zalicza się do nich kwasy szeregu 
omega- 3( występują w oleju rybim) np. kwas oleinowy oraz szeregu omega 
- 6( występują np. w czarnej porzeczce, pestkach winogron) np. kwas 
linolowy, arachidonowy, alfa – linolenowy, gamma - linolenowy 

Składniki 
mineralne 

 

Należą do związków niezbędnych dla funkcjonowania organizmu, które 
muszą być dostarczane z zewnątrz z pokarmem. Chociaż nie dostarczają 
energii, to pełnią w organizmie szereg ważnych funkcji między innymi: 
– są materiałem budulcowym, 
– wchodzą w skład komórek, płynów ustrojowych, enzymów, hormonów, - 

biorą udział w przenoszeniu tlenu do komórek, 
– wspomagają prawidłową pobudliwość nerwów, mięśni, 
– biorą udział w gospodarce wodno - elektrolitowej, w utrzymaniu 

równowagi kwasowo - zasadowej. 
Organizm człowieka potrafi utrzymywać ich stałe stężenie w płynach 
ustrojowych, a nawet niektóre magazynować. Wiąże się to z koniecznością 
ich stałego uzupełniania. Składniki mineralne stanowią zaledwie około 4% 
ogólnej masy ciała, a ze względu na ich ilość w ustroju dzieli się je na 
makro- i mikroelementy. Makroelementy to te, na które dzienne 
zapotrzebowanie wynosi ponad 100mg. Należą do nich: wapń, fosfor, 
magnez, sód, potas, chlor, siarka. Natomiast mikroskładniki, czyli 
pierwiastki śladowe to: żelazo, miedź, cynk, mangan, molibden, kobalt, jod, 
nikiel, chrom, selen, cyna, wanad, fluor, krzem. 
Źródłem zarówno makro- jak i mikroelementów są produkty spożywcze 
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, woda i sól kuchenna. Po spożyciu 
posiłków w przewodzie pokarmowym zostają one uwolnione, w postaci 
zjonizowanej dostają się do krwi i za jej pośrednictwem roznoszone są do 
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wszystkich tkanek. Te składniki, które nie zostają wykorzystane, wydalane 
są z moczem i kałem. Zarówno niedobór jak i nadmiar w diecie 
poszczególnych składników jest niekorzystny dla organizmu.: 
Wapń (Ca) - jest podstawowym składnikiem układu kostnego, zapewnia  
twardość zębów, wpływa na równowagę ciała, wpływa na właściwą 
przepuszczalność błon komórkowych, na funkcjonowanie układu 
nerwowego i mięśniowego, mięśnia sercowego, wpływa na procesy 
przemiany materii.  
Fosfor (P) - w organizmie występuje w związkach organicznych  
i nieorganicznych, a obok wapnia jest głównym składnikiem układu 
kostnego. Fosfor reguluje proces mineralizacji kości, jest konieczny do 
wchłaniania wapnia, jego związki biorą udział w przemianach 
energetycznych, w procesach skurczu i rozkurczu mięśni, wchodzi w skład 
białek, tłuszczów, węglowodanów, kwasów nukleinowych, odgrywa ważną 
rolę w namnażaniu się komórek.  
Magnez (Mg) - jest konieczny do budowy kości, zębów, bierze udział 
w przemianie węglowodanów, w przemianach komórkowych, konieczny jest 
do aktywnego transportu sodu, potasu, bierze udział w pobudliwości tkanki 
nerwowej i mięśniowej, chroni organizm przed zakwaszeniem, wpływa na 
funkcję mózgu, zwalnia procesy starzenia się zapobiega wypadaniu włosów.  
Potas (K) - wpływa na usuwanie nadmiaru wody i sodu z ustroju, wpływa na 
równowagę kwasowo - zasadową, ma decydującą rolę w przewodnictwie 
nerwowym, jest niezbędny do utrzymania prawidłowej kurczliwości mięśni, 
uczestniczy w przemianie węglowodanowej i w syntezie białka ustrojowego.  
Sód (Na) - chroni ustrój przed nadmierną utratą wody, utrzymuje sprawność 
mięśni i nerwów, reguluje aktywny transport witamin, aminokwasów 
i cukrów. Niedobór sodu prowadzi do szybkiego odwodnienia, a w związku 
z tym do spadku napięcia skóry. 
Żelazo (Fe) - jest składnikiem koniecznym do transportu tlenu w ustroju. 
Znajduje się w hemoglobinie - barwniku krwi, w mioglobinie - barwniku 
mięśni, w enzymach biorących udział w procesach oddychania 
komórkowego, rozkładających toksyczny nadtlenek wodoru. Niedobór 
żelaza jest przyczyną niedokrwistości niedobarwliwej, która objawia się: 
bladością skóry, warg, osłabieniem umysłowym, utrudnionym 
zapamiętywaniem, osłabieniem mięśniowym, palpitacją serca, szybkim 
męczeniem się, zmniejszeniem odporności organizmu. Odżywia i dotlenia 
brodawki włosowe, a jego brak powoduje osłabieni, matowość i wypadanie 
włosów. 
Cynk (Zn) - wchodzi w skład mięśni szkieletowych, kości i około 200 
enzymów różnej klasy. Ma wpływ na wszystkie podstawowe procesy 
życiowe. Ułatwia syntezę keratyny, a niedobór upośledza gojenie ran, 
hamuje wzrost włosów, zwiększa skłonność do schorzeń bakteryjnych skóry, 
występowania powierzchownych zmian zapalnych i łuszczenie.  
Chlor (Cl) – ma działanie bakteriobójcze, odkłada się na skórze i pod nią 
chroniąc przed drobnoustrojami. Nadmiar chloru powoduje znaczne 
wysuszenie włosów i silne reakcje alergiczne skóry, natomiast niedobór 
przeciwdziała infekcjom skórnym.  
Jod (J) – chroni skórę i włosy przed czynnikami zewnętrznymi, a poprzez 
wspomaganie krążenia skórnego powoduje jej lepsze dotlenienie 
i odżywienie. 
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Witaminy 
 

Związki, których ustrój nie może sam wytwarzać albo potrafi je wytwarzać 
tylko w minimalnych ilościach. Witaminy pełnią bardzo ważną funkcję 
regulacyjną jako biokatalizatory, są niezbędne do utrzymania prawidłowej 
czynności komórek oraz regulują wiele procesów biochemicznych. Dzieli się 
je na witaminy:  
– rozpuszczalne w wodzie,  
– rozpuszczalne w tłuszczach.  
Do pierwszej grupy zalicza się: 
– tiaminę - witamina B 1 – jej niedobór powoduje niewydolność mięśnia 

sercowego (niedokrwienie skóry), rozszerzenie naczyń krwionośnych 
(spadek ciśnienia krwi), zwolnienie perystaltyki jelit (zaparcia),  

– ryboflaminę – witamina B2 – jej niedobór powoduje wystąpienie 
zapalenia języka, błony śluzowej jamy ustnej i zajady w kącikach 
ust,sprzyja łojotokowym zmianom skórnym, 

– pirydoksynę – witamina B6 – niedobór sprzyja łojotokowemu zapaleniu 
skóry twarzy i szyi, 

– cyjanokobalaminę – witamina B12 – niedobór prowadzi do 
niedokrwistości, w związku z tym skóra staje się blada, cienka, 
pergaminowa, 

– biotynę - witamina H – niedobór prowadzi do występowania zapalenia 
skóry, zmian łojotokaowych, 

– niacynę - witamina PP – niedobór prowadzi do objawów choroby zwanej 
pelagrą, w której występują zmiany skórne w postaci zaczerwienienia, 
obrzęku i pęcherzy na skórze rąk, nóg i twarzy eksponowanej na 
działanie promieni słonecznych. Po ustąpieniu ostrego stanu zapalnego 
skóra staje się twarda, szorstka, łatwo pęka oraz wykazuje ostro 
odgraniczone przebarwienie, 

– kwas pantotenowy– niedobór powoduje zapalenie skóry,  
– kwas foliowy – niedobór powoduje niedokrwistość, 
– kwas askorbinowy - witamina C – niedobór powoduje bladość skóry, 

objawy hiperkeratozy, wybroczyny krwawe w skórze. 
Wśród witamin rozpuszczalnych w tłuszczach wyróżnia się:  
– retinol - witamina A – niedobór powoduje wysychanie skóry, cechy 

hiperkeratozy (tzw: skóra ropuchy)włosy stają się suche, łamliwe, 
paznokcie wykazują podłużne bruzdkowanie, 

– kalcyferol - witamina D – niedobór powoduje krzywicę, ale może być też 
przyczyna zwiększonej potliwości skóry, lub osteoporozy wieku 
starszego, 

– tokoferol - witamina E, - chroni organizm przed wolnymi rodnikami, 
wpływa dodatnio na jakość skóry, hamuje proces starzenia się skóry, 
reguluje wydzielanie łoju. Przy niedoborach następuje rogowacenie 
brzegu mieszków włosowych, skóra staje się sucha, szorstka, 

– filochinon - witamina K – jej niedobór powoduje wystąpienie objawów 
skazy krwotocznej, krwawienia podskórne. 
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4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1.  Jakie znasz składniki odżywcze? 
2.  Jaką rolę w organizmie człowieka spełniają białka? 
3.  Jaką rolę w organizmie człowieka spełniają węglowodany? 
4.  Jaką rolę w organizmie człowieka spełniają tłuszcze? 
5.  Jaką rolę w organizmie człowieka spełniają sole mineralne? 
6.  Jaką rolę w organizmie człowieka spełniają witaminy? 
7.  Jaki wpływ na skórę może mieć niedobór poszczególnych składników pokarmowych? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wpisz brakujące treści. 
 

Główny składnik odżywczy Objawy niedoboru 
  
 

„Skóra ropuchy” 

 białka 
 

 

 witamina C 
 

 

  
 

zwalnia procesy starzenia się zapobiega 
wypadaniu włosów (składnik mineralny) 

 jod 
 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z tabelą składników odżywczych, ich rolą w procesie odżywiania 
i wpływem na stan skóry (materiał nauczania 4.4.1),  

2) uzupełnić powyższą tabelę, 
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
4) przedyskutować poprawność wpisanych haseł. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– schemat tabeli, 
– tabela składników odżywczych, z ich rolą w procesie odżywiania oraz wpływem na 

wygląd skóry, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj cechy niedoborów pokarmowych na zdjęciach diagnozując ich najbardziej 
prawdopodobną przyczynę. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z wpływem odżywiania na stan skóry (materiał nauczania 4.4.1), 
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2) zapoznać się ze zdjęciami (zdjęcia z „Atlasu chorób skóry” przedstawiające skórę kobiety 
chorej na anoreksję, zmiany typu „skóra ropuchy”, zajady, paznokieć z podłużnym 
bruzdkowaniem, zdjęcie tłuszczaków), 

3) dopasować zdjęcia do zaburzeń mających związek ze zmianami w zakresie określonego 
składnika pokarmowego,  

4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– zdjęcia z „Atlasu chorób skóry” przedstawiające skórę kobiety chorej na anoreksję, 

zmiany typu „skóra ropuchy”, zajady, paznokieć z podłużnym bruzdkowaniem, zdjęcie 
tłuszczaków, 

– szary papier do układania na nim zdjęć, 
– papier i długopis do podpisania zdjęć,  
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:             Tak   Nie 
1) wymienić podstawowe składniki odżywcze? 
2) określić rolę, jaką w organizmie spełniają białka? 
3) podać nazwy witamin najbardziej wpływających na stan skóry? 
4) wyjaśnić wpływ niedoboru poszczególnych składników  

mineralnych na stan skóry? 
5) omówić znaczenie prawidłowego odżywiania w kosmetyce? 
6) rozpoznać zmiany skórne związane z niedoborem  

składników pokarmowych? 
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4.5. Diagnostyka kosmetyczna 
 
4.5.1. Materiał nauczania 

 
Do kluczowych umiejętności kosmetyczki zalicza się zdolność rozpoznawania różnych 

rodzajów cer, znajomość sposobów ich pielęgnacji oraz udzielanie porad kosmetycznych. 
Właściwie postawiona diagnoza kosmetyczna stanowi podstawę dobrze wykonanego zabiegu. 
Powinna być stawiana na podstawie badania skóry i jej przydatków oraz wywiadu 
przeprowadzonego z klientką/ klientem.  

Przeprowadzając wywiad należy zapytać klientkę/klienta o: 
– wiek, 
– rodzaj wykonywanej pracy, 
– dotychczasową pielęgnację w gabinecie kosmetycznym i w domu (sposób mycia, 

używane preparaty, stosowane zabiegi), 
– stan zdrowia (przebyte i aktualne choroby), 
– sposób odżywiania, 
– tryb życia i warunki pracy, 
– formy wypoczynku. 
Do przeprowadzenia wywiadu poleca się stosowanie pytań zamkniętych, otwartych i wyboru. 
Każdemu klientowi korzystającemu z usług gabinetu kosmetycznego należy założyć kartę 
pacjenta, w której powinny być zanotowane najistotniejsze informacje dotyczące stanu skóry 
przed i po wizycie, rodzaju wykonanego zabiegu, doboru preparatów i zasad ich stosowania 
oraz zalecenia pielęgnacyjne do domu. Karta pacjenta służy kosmetyczce do porównania 
wyników pielęgnacji i wprowadzania zmian w jej sposobie oraz stosowania preparatów 
kosmetycznych( szczególnie o działaniu specjalnym). 

 
Nr karty..................... 
Nazwisko kosmetyczki .................................................................... 

 
K A R T A  P A C J E N T A (TKI) 

 
Imię, nazwisko .............................................................. zawód ............................................... 

Adres ................................................................................... nr telefonu................................... 

Data urodzenia ........................................................ 

Zalecenia do domu Rozpoznanie skóry, 
wywiad preparaty zabiegi 

Zalecenia dotyczące 
zabiegów w gabinecie 
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Uwagi: 

 

 

   

 
Pierwszym etapem badania skóry i jej przydatków jest dokładne zmycie makijażu  

i kurzu z twarzy. Następnie przeprowadza się badanie wizualne i palpacyjne oraz za pomocą 
odpowiednich przyrządów. 

Na podstawie analizy wzrokowej ustala się koloryt skóry, jej rodzaj i defekty.  
Do oceny wizualnej niezbędna jest lampa bezcieniowa z lupą o powiększeniu 3,5 dioptrii lub 
lampa Wooda, która emituje krótkofalowe promieniowanie UV mające właściwości 
fluorescencyjne. Badanie lampą Wooda przeprowadza się w zaciemnionym pomieszczeniu. 
Odbicie skóry w zależności od rodzaju cery, jej właściwości oraz ewentualnych schorzeń 
ukazuje się w różnych kolorach: 
− cera normalna – odbicie w kolorze niebieskofioletowym, 
− cera sucha (odwodniona) – odbicie w kolorze bladoniebieskim (słaba fluorescencja), 
− cera tłusta – odbicie w kolorze prawie czarnym, 
− nadmierne rogowacenie skóry – odbicie w kolorze białym, 
− skóra zawierająca odpowiednią ilość wody – odbicie w kolorze ciemnoniebieskim 

(intensywna fluorescencja). 
Do diagnozowania zmian skórnych m.in. znamion barwnikowych, czerniaków, brodawek 

łojotokowych służy dermatoskop. Lampa dermatologiczna jest wyposażona w lupę 
powiększającą 10 – 20 – krotnie i boczne oświetlenie dające trójwymiarowy obraz skóry. 

Dokładna analiza stanu skóry wymaga określenia jej parametrów – wartości pH, stopnia 
nawilżenia, stopnia natłuszczenia, elastyczności, szorstkości oraz utraty wody 
transepidermalnej( TEWL). Do badania parametrów skóry stosuje się następujące aparaty: 
− pehametr – do pomiaru wartości odczynu skóry,  
− sebumetr (ebumetr) – do pomiaru zawartości tłuszczu na skórze i włosach, 
− korneomert – do pomiaru zawartości wody w warstwie rogowej, 
− tewamert (ewaporimetr) – do pomiaru transepidermalnej utraty wody, 
− kutometr – do pomiaru elastyczności skóry, 
− meksametr – do pomiaru barwy skóry [1, str. 41, 42]. 

Palpacyjnie bada się gładkość, napięcie i elastyczność skóry oraz grubość tkanki 
tłuszczowej.  
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Istotne cechy skóry i metody ich badań przedstawiono w poniższej tabeli.  
Tabela 3. Cechy skóry i metody ich badania [5, str. 43]. 

Cecha skóry Analiza organoleptyczna Analiza metodami pomiarowymi 

Karnacja Przyporządkowanie do określonego 
fototypu skóry na podstawie reakcji 
na opalanie 

Ustalenie stopnia zaczerwienienia, 
jasności i połysku skóry za pomocą 
przyrządów optycznych 
(chromatometria) 

Ukrwienie Analiza wzrokowa ukrwienia skóry 
przez odchylenie powieki 

Określanie mikrokrążenia 
w naczyniach włosowatych za 
pomocą badania przepływowego 
matodą Dopplera 

Zawartość 
wody  
w warstwie 
rogowej 

Wzrokowa ocena stopnia 
wysuszenia skóry i złuszczenia 
naskórka 

Pomiar elektrycznego oporu skóry 
za pomocą korneometru – im 
wyższe przewodnictwo elektryczne 
tym większa utrata wody 

Napięcie  
i elastyczność  

Chwycenie skóry pierwszym, 
trzecim i czwartym palcem  
i puszczenie fałdu skóry – im dłużej 
skóra powraca do wyjściowej 
pozycji tym mniejsza elastyczność 

Uchwycenie, uniesienie  
i puszczenie skóry za pomocą 
kutomertu – pomiar czasu powrotu 
fałdu skóry do wyjściowej pozycji 

Natłuszczenie  Przyciśnięcie do czoła, brody i nosa 
papieru pergaminowego i ocena 
wielkości tłustej plamy – im większa 
tym skóra bardziej tłusta 

Fotometryczna ocena wchłoniętego 
tłuszczu dzięki zmianie 
przepuszczalności światła  
(sebumetria) 

Szorstkość  Analiza wzrokowa wyglądu skóry 
Metoda palpacyjna 

Pomiar szorstkości skóry  
i głębokości zmarszczek za pomocą 
odcisku silikonowego 
(profilomatria) 

Grubość  Chwycenie, uniesienie i delikatne 
przesuwanie fałdu skóry( w okolicy 
skroni) w jedną i w drugą stronę – 
wyczuwanie dotykiem podwójnej 
grubości naskórka i skóry właściwej 

Pomiar przy użyciu ultradźwięków 

 
Po przeprowadzeniu badania stanu skóry i wywiadu z klientem ustala się zalecenia dotyczące: 
– zabiegów w gabinecie, 
– zabiegów wykonywanych w domu przez samego pacjenta, 
– doboru preparatów i zasad ich stosowania. 

Zabieg kosmetyczny wykonany w gabinecie powinien normalizować gospodarkę wodno – 
lipidową skóry, przywracać elastyczność tkanek oraz opóźniać proces jej starzenia. Preparaty 
kosmetyczne należy dobrać tak, aby uzyskać zamierzony efekt. Skóra po zabiegu powinna 
być napięta, gładka oraz dobrze chroniona przed szkodliwym działaniem środowiska.  
We wskazaniach pielęgnacyjnych do domu należy zaproponować takie kosmetyki i zabiegi, 
które będą stanowiły uzupełnienie kuracji rozpoczętej przez kosmetyczkę w gabinecie. 
Należy również zapoznać pacjentkę z podstawowymi zasadami pielęgnacji cery w domu, tj.: 
– mycia skóry twarzy rano i wieczorem odpowiednio dobranym preparatem, 
– stosowania po myciu toniku, 
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– używania kremu na dzień i na noc oraz specjalnych kremów pielęgnacyjnych pod oczy  
i na szyję, 

– ochrony skóry przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, 
– stosowania do makijażu kosmetyków dobranych do kolorystycznego typu urody oraz 

działających odżywczo i pielęgnacyjnie na skórę.  
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest diagnostyka kosmetyczna? 
2. O co należy spytać klientkę/ klienta przeprowadzając wywiad kosmetyczny? 
3. Jakie informacje powinny być zawarte w karcie pacjenta? 
4. Jakie są metody badań skóry i jej przydatków? 
5. Jakie cechy skóry określa się na podstawie badania wizualnego i palpacyjnego? 
6. Jakie aparaty są stosowane w diagnostyce kosmetycznej i do czego służą? 
7. Czego powinny dotyczyć zalecenia po przeprowadzeniu diagnozy kosmetycznej? 
 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokończ poniższe zdania. 
 
W karcie pacjenta należy zanotować najistotniejsze informacje dotyczące …………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Na podstawie badania wizualnego skóry i jej przydatków określa się jej ……………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Parametry skóry określane przy pomocy aparatów to ………………..………………………. 
…………………………………………………………………….………….……………….. 
 
Przez dotyk bada się ……………………………….…………........... oraz …......................... 
…………………………… 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z zasadami przeprowadzania diagnostyki kosmetycznej (materiał nauczania 
4.5.1.), 

2) przeczytać uważnie stwierdzenia zamieszczone w ćwiczeniu, 
3) dokończyć zdania, 
4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy 
– karta ćwiczenia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Uzupełnij tabelę. 

 
Aparat  Parametry skóry określane na podstawie analizy 

pomiarowej 
 

Pehamert  
 
……………………………………………………. 
 

 
……………… 

 

 
Elastyczność skóry 

 
Korneometr  

 
……………………………………………………. 
 

 
…………………….. 

 

 
Transepidermalna utrata wody 

 
Ebumetr  

 

 
……………………………………………………. 

 
Meksametr  

 

 
……………………………………………………. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się aparatami służącymi do badania parametrów skóry (materiał nauczania 
4.5.1.), 

2) przeczytać uważnie hasła umieszczone w tabeli, 
3) uzupełnić tabelę, 
4) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Określ rodzaj cery klientki na podstawie badania lampą Wooda. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze sposobem badania skóry i jej przydatków lampą Wooda (materiał 
nauczania 4.5.1.), 

2) przygotować stanowisko pracy i klienta do badania skóry i jej przydatków, 
3) przeprowadzić badanie stanu skóry (ustaw lampę w odległości ok. 20cm od twarzy 

klientki i zgasić światło w pomieszczeniu), 
4) zinterpretować kolor odbicia skóry. 
5) zaprezentować wyniki badania na forum klasy. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– lampa Wooda z instrukcją obsługi, 
– preparat do demakijażu, 
– płatki kosmetyczne, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 4 

Przeprowadź diagnostykę kosmetyczną i sporządź kartę pacjenta. 
 
Nr karty..................... 
Nazwisko kosmetyczki .................................................................... 

 
K A R T A  P A C J E N T A (TKI) 

 
Imię, nazwisko .............................................................. zawód ............................................... 

Adres ................................................................................... nr telefonu................................... 

Data urodzenia ........................................................ 

Zalecenia do domu Rozpoznanie skóry, 
wywiad preparaty zabiegi 

Zalecenia dotyczące 
zabiegów w gabinecie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Uwagi: 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z metodami badania skóry i jej przydatków oraz zasadami przeprowadzania 
wywiadu z pacjentem (materiał nauczania 4.5.1.), 

2) przygotować stanowisko pracy, 
3) wykonać oczyszczanie chemiczne twarzy pacjentki, 
4) dokonać analizy wizualnej skóry przy użyciu lampy – lupy, 
5) przeprowadzić badanie palpacyjne skóry pacjentki, 
6) ustalić podstawowe cechy skóry: karnację, rodzaj cery, napięcie i elastyczność, 

ewentualne defekty kosmetyczne, 
7) przeprowadzić wywiad z klientką, 
8) uzupełnić kartę pacjenta, 
9) przedstawić wyniki swojej pracy na forum klasy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– fotel kosmetyczny, taboret obrotowy, stolik zabiegowy, stolik na aparaty, 
– lampa – lupa, 
– lampa bezcieniowa, 
– opaska na włosy, 
– preparaty do demakijażu, 
– płatki kosmetyczne, 
– karta pacjenta, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:             Tak   Nie 
1) określić elementy diagnostyki kosmetycznej? 
2) przeprowadzić wywiad z klientką? 
3) sporządzić kartę pacjenta? 
4) określić metody badania stanu skóry i jej przydatków?  
5) przeprowadzić badanie wizualne i palpacyjne skóry 

i jej przydatków? 
6) określić rodzaj cery pacjenta?  
7) wskazać zalecenia pielęgnacyjne w gabinecie i w domu  

dostosowane do potrzeb skóry i oczekiwań pacjenta?  
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4.6. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dostosowanych do 
potrzeb skóry 

 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

W gabinecie kosmetycznym wykonuje się zabiegi oczyszczające, nawilżające, odżywcze, 
pobudzające oraz regenerujące. Przed przystąpieniem do ich wykonania należy przygotować 
stanowisko pracy do zabiegu, przeprowadzić dezynfekcję powierzchni użytkowych (blaty 
stolików zabiegowych) i narzędzi oraz przygotować odpowiednie preparaty. Pacjent powinien 
być ubrany w bieliznę zabiegową (jednorazowego użytku) wskazaną przez kosmetyczkę. 
Każdy zabieg rozpoczyna się od chemicznego czyszczenia skóry, tonizowania i złuszczania 
powierzchniowego naskórka.  

Chemiczne oczyszczanie to rozmalowanie (demakijaż), którego celem jest usunięcie 
ze skóry brudu, kurzu, bakterii, środków pielęgnacyjnych i kolorowych oraz zrogowaciałego 
naskórka. Do mycia skóry stosuje się mydła, syndety lub żele. Ze względu na drażniące 
działanie mydła są obecnie zastępowane syndetami. Są to preparaty zawierające syntetyczne 
detergenty( np. sole siarczanowanych oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych, sole 
sulfonowanych estrów tłuszczowych kwasu bursztynowego), środki przetłuszczające 
(lanolina, alkohole tłuszczowe) oraz substancje łagodzące (kolagen, jedwab). Syndety dobrze 
się pienią i usuwają brud nawet w twardej wodzie. Mają lekko kwaśny odczyn. Poleca się  
je do codziennego mycia cer wrażliwych na działanie mydeł. Do mycia cery tłustej stosuje się 
mydła zawierające substancje normalizujące pracę gruczołów łojowych (np. siarkę 
koloidalną) oraz substancje o działaniu dezynfekcyjnym i ściągającym oraz żele 
oczyszczające. W ich skład wchodzą woda, detergenty, środki bakteriobójcze (kwas 
salicylowy, kwas wersenowy), środki o działaniu ściągającym oraz środki żelotwórcze. 
Dobrze się pienią, nie drażnią skóry i mają lekko kwaśny odczyn. 

Do demakijażu stosuje się:  
– preparaty bezwodne – mieszanina składników woskowo – olejowych, stosowane do 

usuwania brudu o właściwościach hydrofobowych, 
– emulsje typu w/o np. cold – krem, rolę emulgatorów pełnią tu mydła uzyskane  

w wyniku zmydlania boraksem wolnych kwasów tłuszczowych znajdujących się  
w wosku pszczelim (obecnie zastępowane emulgatorami syntetycznymi); stosowane do 
usuwania hydrofobowego brudu, 

– emulsje typu o/w (mleczka, śmietanki kosmetyczne) – w ich skład wchodzą m.in. 
emulgatory: mydła sodowe lub trójetanoloaminowe kwasu stearynowego oraz substancje 
tłuszczowe np. olej awokadowy, lanolina i jej pochodne; preparat łatwo się rozprowadza 
na powierzchni skóry, zmiękcza i lekko ją natłuszcza (bez uczucia lepkości), 

– płyny oczyszczające – podstawą tych preparatów są roztwory wodne z dodatkiem 
alkoholu etylowego, dodatkowo zawierają: kwasy owocowe (np. cytrynowy, winowy), 
soki owocowe i warzywne(np. ogórkowy), wyciągi z ziół (np. rumianku, kwiatu lipy, żeń 
-szeń), substancje biologicznie czynne (witaminy, lecytyna), substancje dezynfekcyjne 
i ściągające(np. kwas borowy, kwas salicylowy, rezorcyna, wyciągi z szałwi, kory dębu, 
rozmarynu) oraz glicerynę lub sorbitol o działaniu nawilżającym; służą do oczyszczania 
cery tłustej, 

– preparaty do rozmalowania oczu – podstawą tych preparatów są oleje mineralne, do 
których wprowadza się oleje hydrofilowe oraz wodne roztwory środków powierzchniowo 
– czynnych. Mogą mieć postać gotowych do użycia płatków kosmetycznych nasączonych 
płynem oczyszczającym. 
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Po czyszczeniu chemicznym na skórę nakłada się tonik. Preparat wyrównuje odczyn 
skóry, działa oczyszczająco, odświeżająco, odtłuszcajaco, dezynfekcyjnie i pielęgnująco. 
Toniki mają formę wodno – alkoholowych roztworów (zawierają od 20 – 50% etanolu lub 
izopropanolu). W ich skład wchodzą substancje czynne(np. wyciągi z ziół, owoców, warzyw), 
substancje ściągające, chłodzące, nawilżające, lekko natłuszczające oraz regulatory 
kwasowości (np. kwas cytrynowy). Kierunek rozprowadzania toniku na skórze twarzy 
przedstawia poniższe zdjęcie. 

 
Rys. 1. Kierunki rozprowadzania toniku na skórę twarzy [5, str. 222]. 

 
Kolejnym etapem zabiegu pielęgnacyjnego jest wykonanie peelingu. Jest to złuszczanie 

naskórka. Wyróżnia się peeling mechaniczny, enzymatyczny, kwasami owocowymi, suchy 
i jako mikrodermabrazję. Złuszczanie ma na celu rozpuszczenie i częściowe usunięcie 
warstwy rogowej naskórka. Po zabiegu skóra staje się gładka i miękka, lepiej wchłania 
substancje czynne i łatwiej wydostają się na zewnątrz jej wydzieliny. Peeling zwiększa 
przepływ krwi i pobudza warstwę podstawną do wytwarzania nowych komórek. Dzięki temu 
skóra szybciej się regeneruje.  

Do wykonywania powierzchniowego złuszczania naskórka stosuje się: 
1. Peeling – scrub – zawiera granulaty polietylenowe, sproszkowane łupiny orzechów 

włoskich, pestek brzoskwiń, moreli lub migdałów zmieszane z kremem, który ułatwia 
rozprowadzenie preparatu na skórze. Ponadto wprowadza się np. alantoinę o działaniu 
łagodzącym, pochodne siarki (peeling do cery tłustej – łojotokowej), miód, wyciągi 
z roślin (np. żeń – szenia) oraz substancje rozgrzewające. Preparat rozprowadza się na 
skórze cienką warstwą, opuszkami palców( stosując koliste ruchy). Złuszczanie można 
wykonać ręcznie lub za pomocą brushingu. Na zakończenie środek należy spłukać ze 
skóry ciepłą, później zimną wodą. Tego peelingu nie można stosować do złuszczania cer 
wrażliwych, z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi. 

2. Peel – off – maska kosmetyczna nakładana na twarz pędzlem(z ominięciem powiek 
podobnie jak przy innych peelingach), po kilkunastu minutach zastyga na skórze 
w postaci przeźroczystej błony, którą usuwa się kilkoma ruchami. Razem z warstwą 
zastygłego preparatu ze skóry usuwa się płaty zrogowaciałego naskórka. Peeling polecany 
do cer wrażliwych, z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi. 

3. Peeling gommage – zawiera enzymy pochodzenia roślinnego. Preparat nanosi się na skórę 
i pozostawia do wyschnięcia, następnie zmywa dokładnie ciepłą wodą. Peeling łagodnie 
usuwa zrogowaciały naskórek i nie podrażnia skóry. Polecany do złuszczania cer 
wrażliwych, z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi, odwodnionych i z objawami 
starzenia. 
Do wykonania głębokiego złuszczania naskórka istnieje szereg przeciwwskazań, które 

należy uwzględnić planując zabieg. Złuszczanie kwasami owocowymi, peeling ziołowy oraz 
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azjatycki może być wykonywany tylko przez kosmetyczkę posiadającą certyfikat 
potwierdzający jej umiejętności w tym zakresie. Złuszczanie chemiczne np. 70% kwasem 
glikolowym, kwasem salicylowym, kwasem trójchlorooctowym lub fenolami, peeling 
rezorcynowy, dermabrazję czy mikrodermabrazję mogą wykonywać tylko lekarze.  

Kolejne etapy zabiegu pielęgnacyjnego wykonywane w gabinecie kosmetycznym są 
różne. Zależą od potrzeb skóry i oczekiwań pacjenta. Istotnym elementem wykonania zabiegu 
dostosowanego do potrzeb skóry jest stosowanie masek kosmetycznych, ampułek 
i koncentratów zawierających substancje czynne oraz kremów.  

Maski kosmetyczne to preparaty służące do przeprowadzania jednorazowych zabiegów 
kosmetycznych na skórze twarzy. Wiele z nich tworzy na jej powierzchni warstwę 
nieprzepuszczającą potu i powietrza, przez co zatrzymują ciepło, poprawiają ukrwienie skóry 
i przygotowują ją na działanie substancji czynnych. Ze względu na ich działanie wyróżnia się: 
1. Maski rozmiękczające – stosowane do rozmiękczania cer zanieczyszczonych, tłustych 

oraz do każdego rodzaju cery przed zabiegiem oczyszczania mechanicznego. Ponadto 
mogą być nakładane na skórę słabo ukrwioną, bladą, zmęczoną i atroficzną. Działają 
rozgrzewająco, aseptycznie, leczniczo i oczyszczająco oraz poprawiają ukrwienie 
i odżywienie skóry. Wyróżnia się następujące rodzaje masek rozpulchniających: 
– maska kataplazma (ziołówka) zawiera zioła o działaniu śluzorodnym (siemię lniane, 

len, płatki owsiane, korzeń prawoślazu) oraz zioła o działaniu przeciwzapalnym, 
bakeriostatycznym i bakteriobójczym( np. rumianek), przeciwłojotokowym (np. 
nostrzyk, bez), pobudzającym (np. mięta), ściągającym (np. rozmaryn). Jako 
składniki dodatkowe wprowadza się skrobię, żółtka jaj, miód. Sproszkowane zioła 
zalewa się gotującą wodą i podgrzewa do uzyskania papki. Następnie maskę studzi 
się do temperatury ciała, nakłada na twarz drewnianą lub plastikową szpatułką 
i trzyma pod maską termiczną lub kompresem, 

– maska parafinowa zawiera stopioną parafinę, alkohol cetylowy, wosk i olbrot.  
Po osłonięciu oczu, maskę nakłada się pędzlem zaczynając od policzków, stopniowo 
przechodząc na czoło, nos, brodę i szyję. Grubość warstwy powinna wynosić od 0,5 
do 1cm. Po wystygnięciu maskę zdejmuje się z twarzy, 

– kremy rozpulchniające mogą być stosowane do rozpulchniania wszystkich rodzajów 
cer pod wapozon (15 – 20 min.). Nakłada się je na skórę z pominięciem okolic oczu 
i ust. Zmywa ciepłym kompresem i przystępuje do zabiegu oczyszczania twarzy, 

– maska samogrzejąca z błota morskiego stosowana do rozpulchniania cer tłustych. 
Działa dotleniająco i relaksująco.  

2. Maski ściągające – stosowane do zamknięcia porów skórnych po zabiegu czyszczenia 
mechanicznego skóry. Zawierają tlenek cynku, kredę, kaolin, octan glinu. Mają formę 
proszku, który po rozrobieniu z wodą lub wyciągiem ziołowym daje zawiesinę. Preparat 
nakłada się na twarz pędzlem i pozostawia do wyschnięcia. Następnie zmywa letnia wodą. 

3. Maski lecznicze stosowane przy zmianach chorobowych skóry w celu przyswojenia przez 
nią składników leczniczych. Zawierają związki o działaniu odkażającym, leczą łojotok np. 
siarka, mentol, kamfora, drożdże. 

4. Maski odżywcze i nawilżające mają formę emulsji typu o/w lub w/o. Intensywnie 
nawilżają i odżywiają warstwę rogową, przez co skóra staje się gładsza i delikatniejsza. 
Zawierają substancje czynne np. witaminy, lecytynę, alantoinę, wyciągi roślinne 
i owocowe (np. z awokado, arniki, dziurawca, rumianku, aloesu), oleje roślinne 
(np. z jojoby, migdałowy), substancje higroskopijne (np. sorbitol, kwas hialuronowy, 
mukopolisacharydy, kolagen). Obecność substancji pudrowych (skrobi kukurydzianej, 
pszennej lub ryżowej oraz glinki kaolinowej, dwutlenku cynku) zwiększają adsorpcję 
maski do lipidów i zrogowaciałych komórek naskórka. Nakłada się je grubą warstwą na 
skórę. Pozostają miękkie. Ich nadmiar usuwa się ze skóry wilgotnym kompresem. Maski 
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odżywcze i nawilżające nadają się do wszystkich rodzajów cer z wyjątkiem cery tłustej 
i trądzikowej.  

5. Maski oczyszczające służą do usuwania zrogowaciałego naskórka, oczyszczania skóry 
z zanieczyszczeń i wydzieliny łojowej. Rozświetla skórę, poprawia jej koloryt i nadaje 
zdrowy wygląd. Zawiera drobiny ścierające oraz enzymy rozpuszczające powierzchniowe 
warstwy naskórka. Powinna być ostrożnie stosowana, ponieważ może doprowadzić do 
zbytniego wysuszenia skóry, poszerzenia naczyń krwionośnych oraz podrażnień.  

6. Maski liftingujące to preparaty kremowe lub alginiany wysychające na skórze. Dzięki 
temu dają krótkotrwały efekt napięcia skóry twarzy. W efekcie następuje wygładzenie 
i spłycenie zmarszczek, poprawa owalu twarzy. Cera staje się różowa i świeża, znikają 
oznaki zmęczenia. Preparat nakłada się na twarz cienką warstwą, równomiernie na całej 
powierzchni skóry. Maski nie zmywa się. Możne być stosowana pod makijaż.  

7. Maski kolagenowe są produkowane na bazie liofilizowanych włókien kolagenowych ze 
skóry wołowej lub na bazie pochodnych algowych. Mają formę płatów, które nakłada się 
na twarz i nasącza specjalnymi roztworami – bioregulatorami nakładanymi pod maskę 
i płynami aktywującymi stosowanymi do nawilżania maski. Preparat hamuje parowanie 
wody, działa przeciwzmarszczkowo, poprawia napięcie i elastyczność skóry oraz 
wzmacnia skuteczność wprowadzonych substancji aktywnych. 

8. Maski algowe mają formę proszku( zmielone algi), który miesza się z wodą. Zawierają 
aminokwasy, polisacharydy, alginiany, związki krzemu, wapnia, magnezu i jodu oraz 
mikroelementy, które katalizują wiele procesów życiowych komórek skóry. Działają 
odżywczo, kojąco, wygładzająco i nawilżająco na skórę. Ponadto uszczelniają naskórek, 
łagodzą napięcia i podrażnienia skóry. Redukują liczbę rozszerzonych naczyń 
krwionośnych, dlatego poleca się je przy cerze wrażliwej ze skłonnością do podrażnień 
i naczyniowej. 

9. Maski termiczno – modelujące składają się z proszkowych mieszanek substancji 
mineralnych na bazie gipsu( siarczan wapnia) lub kaolinu. Działają odżywczo na skórę, 
poprawiają jej elastyczność i koloryt. Przed nałożeniem maski na twarz rozprowadza się 
na skórze składniki odżywcze dobrane do jej potrzeb i planowanego efektu, zabezpiecza 
usta, oczy i brwi. Ligniną należy osłonić nasadę włosów. Na tak przygotowaną twarz 
nakłada się podwójnie złożoną, zwilżoną gazę. Maskę rozprowadza się szpatułką na całą 
twarz (należy zostawić otwór na nos) i szyję. 

Po stwardnieniu maskę zdejmuje się (w jednolitym kawałku).  
Kierunek rozprowadzania masek kosmetycznych na skórę twarzy i szyi przedstawia poniższy 
rysunek. 

 
 

Rys. 2. Kierunki rozprowadzania masek kosmetycznych na skórę twarzy i szyi [5, str. 218]. 
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Ampułki to pojemniki szklane zamykane próżniowo. Zawierają koncentraty wrażliwe na 
działanie tlenu. Są to substancje czynne stosowane jako środki uzupełniające w kosmetyce, 
skutecznie poprawiające wygląd skóry i minimalizujące defekty kosmetyczne np. utratę 
elastyczności, suchość i niedobór wilgoci spowodowany nadmierną ekspozycją na słońce, 
przebarwienia i trądzik oraz nadwrażliwość na czynniki zewnętrzne. Substancje czynne  
w ampułkach mają najczęściej formę liposomów lub nanocząstczek. W poniższej tabeli 
przedstawiono przykładowe substancje czynne stosowane do pielęgnacji różnych rodzajów 
cer. 

 
Tabela 3. Substancje czynne stosowane do pielęgnacji różnych rodzajów skór. 

 

Rodzaj skóry/ defekt 
kosmetyczny Substancja czynna 

Cera wrażliwa Substancje o działaniu łagodzącym: alantoina, bisabolol, 
azulen, pantenol  

Cera tłusta - łojotokowa Chlorofil, wyciągi roślinne o działaniu ściągającym np. 
ratania, pięciornik, oczar wirgilijski, kora chinowa 
i dębowa, witaminy z grupy B 

Cera atroficzna Lecytyna, wyciągi z kiełków pszenicy, żeń – szenia, 
witamina A i E, olej z wiesiołka, kolagen, żel z aloesu, 
kwas hialuronowy 

Cera sucha  Wyciągi z korzenia irysa, kolagen morski, kwas 
hialuronowy 

Przebarwienia pigmentacyjne, 
trądzik 

Kwasy owocowe, witamina C 

 
Jedna ampułka jest przeznaczona do jednego zabiegu i powinna być całkowicie zużyta, 

ponieważ koncentrat w niej zamknięty nie zawiera środków konserwujących. Substancje 
czynne rozpuszczalne w wodzie, o małej masie cząsteczkowej i zdolności do dysocjacji 
można wprowadzić w skórę za pomocą jonoforezy lub ręcznie. Wówczas preparat 
wmasowuje się w skórę podczas masażu łącznie z kremem do masażu.  
Coraz częściej na rynku preparatów kosmetycznych pojawiają się koncentraty substancji 
czynnych w postać kapsułek z tworzyw sztucznych lub roztworów zamkniętych  
w plastikowych buteleczkach. Zawierają środki konserwujące zapobiegające przed zepsuciem 
preparatu oraz chroniące go przed rozwojem drobnoustrojów chorobotwórczych. Obecność 
konserwantów powoduje, że omawiane preparaty nie zawsze mogą być aplikowane na skórę 
wrażliwą lub alergiczną.  

Kremy to jedne z najważniejszych środków do pielęgnacji. Ich zadaniem jest utrzymanie 
równowagi wodno – lipidowej w naskórku. Kremy powinny spełniać następujące wymagania:  
– nawilżać warstwę rogową skóry, 
– poprawiać elastyczność skóry, 
– spłycać zmarszczki, 
– chronić skórę przed utratą wody, wpływem słońca i środowiska, 
– wygładzać nierówności i rozjaśniać przebarwienia skóry, 
– ograniczać nadmierny połysk skóry i powstawanie zaskórników, 
– pobudzać procesy metaboliczne skóry, 
– łagodzić podrażnienia skóry, 
– zapobiegać przedwczesnemu procesowi starzenia skóry [5, str. 122]. 

Kremy na dzień mają formę emulsji typu o/w (rzadziej w/o). Pozostają na skórze przez 
cały dzień. Mogą być stosowane jako podkład pod makijaż. Kremy na dzień powinny szybko 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 43

wchłaniać się w skórę i nie pozostawiać na jej powierzchni tłustej warstwy. Ich zadaniem jest 
ochrona skóry przed wpływami środowiska i warunków atmosferycznych oraz nawilżanie  
(nawet do 24 godzin). W fazie olejowej zawierają tłuszcze roślinne (np. masło kakaowe, olej 
z orzeszków ziemnych, z awokado i jojoby), tłuszcze zwierzęce oraz estry wyższych kwasów 
tłuszczowych. W fazie wodnej zawarte są hydrofilowe substancje nawilżające np. gliceryna, 
pantenol, aminokwasy, hydrolizaty protein, cukry, kwas hialuronowy i inne. Do połączenia 
faz stosuje się emulgatory – najczęściej niejonowe, aminowe lub amfoteryczne środki 
powierzchniowo – czynne. Dodatkowo do kremów na dzień wprowadza się substancje czynne 
np. witaminy (A, beta – karoten, C, E, H), niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), 
ekstrakty roślinne, flawonoidy. Związki te regulują i stymulują procesy odnowy naskórka 
i skóry oraz chronią przed działaniem wolnych rodników.  

Kremy na noc mają przeważnie formę emulsji typu w/o. Pozostawiają na skórze tłusty 
połysk i wolniej się wchłaniają. Podstawę fazy olejowej stanowią tłuszcze i oleje roślinne, 
tłuszcze zwierzęce i estry wyższych kwasów tłuszczowych oraz oleje i woski mineralne, które 
utrudniają odparowywanie wody ze skóry. Ponadto do fazy olejowej wprowadza się witaminy 
A i E, fitohormony, oleje z wiesiołka, nasion winogron i ogórecznika (bogate w NNKT, 
fosfolipidy, tokoferole, fitosterole, białka zawierające tryptofan, cystynę i metioninę), 
ceramidy roślinne i inne substancje czynne rozpuszczalne w tłuszczach. Faza wodna ma skład 
zbliżony do składu fazy wodnej kremów na dzień. 

Kremy i żele do oczu nie mogą zawierać składników podrażniających rogówkę lub 
spojówkę. Substancje czynne w nich zawarte zapobiegają powstawaniu zmarszczek (np. 
kolagen) i pobudzają przemianę materii w tkankach( np. mleczko pszczele, aminokwasy, 
wyciągi tkankowe z grasicy, witaminy, oleje roślinne bogate w witaminy, składniki mineralne 
i niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Ponadto do kremów pod oczy dodaje się filtry 
przeciwsłoneczne oraz konserwanty.  

Istotnym elementem składu kremów pielęgnacyjnych są substancje nawilżające. 
Biorąc pod uwagę ich działanie wyróżnia się związki: 

– tworzące na skórze hydrofilową warstwę (film) – hydrolizaty protein (kolagen, elastyna), 
mukopolisacharydy (kwas hialuronowy i jego sól sodowa), chitozan, chityna, śluzy 
roślinne, 

– dostarczające i zatrzymujące wodę w głębszych warstwach naskórka – sorbitol, kwas 
mlekowy, gliceryna, glikole, mocznik, węglowodany i ich oksyetylenowane pochodne, 
biotyna, 

– hydrofobowe, tworzące na skórze tłusty film – wazelina, oleje mineralne, oleje 
silikonowe, woski, lecytyna, woski, 

– wzmacniające bariery lipidowe w głębi warstwy rogowej – ceramidy, sterole, skwalen, 
monoglicerydy, estry kwasów tłuszczowych.  
Oprócz kremów na dzień i na noc istotną rolę w pielęgnacji skóry mają kremy ochronne. 

Są to kremy sportowe i przeciwsłoneczne. 
Kremy sportowe chronią skórę przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych. W swoim składzie mają węglowodory np. eucerynę, wazelinę, olej 
parafinowy, woski np. pszczeli, lanolinę, spany jako emulgatory oraz substancje nawilżające 
– najczęściej glicerynę. 

Kremy przeciwsłoneczne zawierają środki promieniochronne, zabezpieczające skórę 
przed tworzeniem rumienia na skutek długotrwałego opalania. Dla osiągnięcia właściwego 
efektu ochronnego w kremach tego typu stosuje się kilka różnie działających blokerów 
słonecznych. Są to związki odbijające promienie słoneczne np. tlenki tytanu i cynku oraz 
związki pochłaniające energię i wyłapujące wolne rodniki np. wit. C i E, melatonina.  
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Przykłady zabiegów kosmetycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb cery. 
 

Cera normalna u osób młodych: 
1) zmycie twarzy mleczkiem lub śmietanką kosmetyczną, 
2) tonizowanie skóry, 
3) wykonanie peelingu, 
4) nałożenie maski odżywczej (np. witaminowej), 
5) natrysk chłodny z dodatkiem wyciągu ziołowego. 
 

Cera normalna u osób starszych: 
1) zmycie, tonizowanie i wykonanie peelingu (jak wyżej), 
2) nałożenie kremu z witamina A+E, 
3) naświetlanie przez 5 – 10 minut lampą rozgrzewającą, 
4) masaż ręczny, 
5) nałożenie maski odżywczej lub ampułki pod maskę do jonoforezy, 
6) natrysk chłodny, 
7) zabiegi wzmacniające mięśnie np. galwanizacja [2, str. 176]. 
 

Cera sucha 
1) demakijaż śmietanką lub mleczkiem do cery suchej, 
2) tonizowanie skóry, 
3) wykonanie peelingu gommage lub nałożenie maski oczyszczającej, 
4) jonoforeza z zastosowaniem ampułki do cery suchej, odwodnionej, 
5) masaż hydroaktywny z wykorzystaniem żelu do masażu, 
6) nałożenie maski odżywczej (20 minut), 
7) delikatne zmycie maski i usunięcie nadmiaru wilgoci z twarzy, 
8) nałożenie kremu nawilżającego. 
 

Cera tłusta – higieniczne czyszczenie skóry 
1) demakijaż żelem myjącym do cery tłustej, 
2) tonizowanie skóry, 
3) wykonanie peelingu, 
4) masaż twarzy z przewagą ruchów ugniatania, 
5) nałożenie maski rozgrzewające przygotowującej skórę do zabiegu mechanicznego 

oczyszczania skóry, 
6) mechaniczne czyszczenie skóry, 
7) dezynfekcja skóry po zabiegu, 
8) wykonanie zabiegu darsonwalizacji, 
9) nawilżenie twarzy przy zastosowaniu wapozonu, 
10) naświetlanie lampą sollux z niebieskim filtrem w celu złagodzenia podrażnień skóry, 
11) wykonanie zabiegu galwanizacji, 
12) nałożenie maski ściągającej i odżywczej, 
13) nałożenie kremu pielęgnacyjnego do cery tłustej [1, str.13]. 

Mechaniczne czyszczenie skóry polega na usunięciu zaskórników. Jest wykonywane przy 
skórach mieszanych i tłustych. Zaskórniki można usuwać ręcznie lub łyżeczką Unny. 
Usuwanie zaskórników łyżeczką Unny polega na ułożeniu łyżeczki na zaskórniku  
i naciśnięciu. Pod wpływem ucisku zawartość zaskórnika wydostaje się na zewnątrz (przez 
otwór w łyżeczce). Częściej skórę oczyszcza się ręcznie, ponieważ można kontrolować silę 
ucisku i istnieje mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia tkanek. Do czyszczenia ręcznego 
używa się potrójnie złożonej gazy w kształcie kwadratu o boku długości ok. 8cm. Należy 
pracować opuszkami palców wskazujących obydwu rąk równocześnie. Ruch powinien być 
elastyczny, polegający na lekkim rozkołysaniu tkanki otaczającej zaskórnik. Nie wolno 
pracować paznokciami i szczypać skóry. Nacisk na tkanki powinien być niewielki, aby 
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zminimalizować uszkodzenia mechaniczne skóry i wybroczyny. Podczas czyszczenia 
mechanicznego zmiany skórne należy usuwać w następującej kolejności: 
– zaskórniki, 
– prosaki, 
– niewielkie ropne krostki (za zgodą lekarza), 
– mięczaki zakaźne. 

Do usunięcia zmian nie mających ujścia, prosaków i grudek używa się skaryfikatora lub 
igły do iniekcji, aby łatwiej wydobyć zalegającą masę na zewnątrz. Po usunięciu 
zanieczyszczeń skórnych twarz poddaje się dezynfekcji. Najpierw przemywa się ją 
preparatem dezynfekcyjnym, naparem ziołowym o działaniu bakteriobójczym 
i bakteriostatycznym lub rozcieńczonym roztworem nadmanganianu potasu, następnie 
poddaje dezynfekcji przy użyciu aparatu darsonwal (skóra musi być całkowicie sucha).  
Przeciwwskazaniem do wykonania mechanicznego czyszczenia skóry są ostre stany zapalne 
skóry, stany alergiczne, stany zakaźne skóry i oczu, stany ropne okołozębne i ekstrakcja zęba. 
 
4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1.  Jakie są etapy wykonania zabiegu pielęgnacyjnego w gabinecie kosmetycznym? 
2.  Na czym polega chemiczne i mechaniczne czyszczenie skóry? 
3.  Na czym polega powierzchniowe złuszczanie naskórka? 
4.  Jakie preparaty stosuje się do złuszczania naskórka? 
5.  Jakie preparaty pielęgnacyjne są potrzebne do przeprowadzenia zabiegu pielęgnacyjnego 

w gabinecie kosmetycznym? 
6.  Jakie są etapy zabiegu pielęgnacyjnego wykonywanego na skórze normalnej, suchej 

i tłustej? 
7.  Kiedy nie można wykonać czyszczenia mechanicznego skóry? 
 
4.6.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Uzupełnij tabelę. 
 

Nazwa  Skład/ cechy preparatu  Działanie na skórę/ wskazania 
do stosowania  

 
Płyny 
oczyszczające 

 
 
 

 

 
Mleczka, śmietanki 
kosmetyczne  

 
 
 

 

 
Cold - kremy 

 
 
 

 

 
Maska kataplazma 
 

  

 
Maska ściągająca 
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Maska algowa 

 
 
 
 

 

Preparat do 
demakijażu oczu 

 
 
 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z rodzajami preparatów do demakijażu oraz masek kosmetycznych 
(materiał nauczania 4.6.1.), 

2) podkreślić w tekście informacje potrzebne do rozwiązania ćwiczenia, 
3) uzupełnić tabelę, 
4) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Sporządź tonik do cery normalnej. 
 

Instrukcja do wykonania ćwiczenia 
Składniki: 

alkohol etylowy 15,00 
gliceryna 3,00 
wyciąg rumiankowy 10,00 
kwas cytrynowy 0,05 
woda różana 30,00 
woda destylowana do 100 

 

Wykonanie 
Do kolby wlać wodę, następnie dodać kwas cytrynowy i wyciąg z rumianku. W osobnym 

naczyniu wymieszać alkohol etylowy, glicerynę i wodę różaną. Oba roztwory połączyć  
i zostawić na ok. 1 godzinę. W razie zmętnienia całość przesączyć przez bibułę filtracyjną. 
[4, str. 194]. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze składem toniku i sposobem jego przygotowania (instrukcja do wykonania 
ćwiczenia), 

2) przygotować stanowisko pracy, 
3) odmierzyć wskazane w recepturze ilości składników, 
4) połączyć składniki zgodnie ze sposobem wykonania toniku, 
5) zlać preparat do przygotowanego pojemnika, 
6) dokonać oceny organoleptycznej przygotowanego preparatu: sprawdzić wygląd 

zewnętrzny (klarowność, dopuszcza się lekkie zmętnienie ze względu na obecność 
wyciągu rumiankowego), barwę (lekko różowa), zapach (przyjemny, delikatny zapach 
różany). 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– zlewka szklana duża, 
– kolba szklana, 
– waga laboratoryjna, 
– cylinder pomiarowy, 
– lejek szklany, 
– bagietka szklana, 
– bibuła filtracyjna, 
– odczynniki chemiczne: wyciąg rumiankowy, alkohol etylowy, gliceryna, woda różana, 

kwas cytrynowy, woda destylowana, 
– kolba z korkiem na szlif lub butelka z tworzywa sztucznego na gotowy preparat, 
– instrukcja wykonania ćwiczenia. 
 
Ćwiczenie 3 

Przygotuj tonik do cery suchej. 
 

Instrukcja do wykonania ćwiczenia 
Składniki: 

alkohol etylowy 8,00 
sorbitol 8,00 
glikol propylenowy 8,00 
lanolina rozpuszczalna w wodzie 4,00 
napar z kwiatu lipy i macierzanki 35,00 
woda destylowana 35,80 
kwas borny 1,00 
kompozycja zapachowa 0,20 

Razem  100,00 
  

 
Wykonanie 

1. Przygotowanie naparu 
Do dużej zlewki wsypać łyżkę stołową ziół( w proporcji 2obj. kwiatu lipy do 1obj. kwiatu 
macierzanki) i zalać 500g wody o temperaturze pokojowej, wymieszać. Ogrzewać pod 
przykryciem, nie dopuszczając do wrzenia przez 30 minut. Następnie przecedzić napar przez 
sito z bibułą filtracyjną lub warstwą gazy. 
2. Przygotowanie toniku 
Do zlewki o pojemności 150ml odważyć lanolinę, dodać gorącą wodę (80ºC) i mieszać do 
rozpuszczenia. Następnie mieszając dodać kwas borny. Dodać pozostałe składniki 
z wyjątkiem alkoholu i kompozycji zapachowej, które miesza się w oddzielnym naczyniu. 
Po ostudzeniu roztworu wlać alkoholowy roztwór kompozycji zapachowej i całość mieszać 
przez 15 minut. Płyn powinien być klarowny, choć dopuszcza się lekkie zmętnienie lub 
opalizowanie. [4. str. 195]. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze składem toniku i sposobem jego przygotowania (instrukcja do wykonania 
ćwiczenia), 

2) przygotować stanowisko pracy, 
3) odmierzyć wskazane w recepturze ilości składników, 
4) połączyć składniki zgodnie ze sposobem przygotowania toniku, 
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5) zlać preparat do przygotowanego pojemnika, 
6) dokonać oceny organoleptycznej sporządzonego preparatu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– 2 zlewki szklane o poj. 150ml, 
– zlewka szklana duża, 
– kolba szklana o poj. 500cm3, 
– waga laboratoryjna, 
– cylinder pomiarowy, 
– płaszcz grzejny, 
– termometr rtęciowy o skali do 100ºC, 
– bagietka szklana, 
– lejek szklany, 
– bibuła filtracyjna, 
– odczynniki chemiczne: etanol, sorbitol, propanodiol, lanolina rozpuszczalna w wodzie, 

kwiaty lipy i macierzanki, kwas borny, kompozycja zapachowa neutralizująca zapach 
lanoliny, woda destylowana, 

– kolba z korkiem na szlif lub butelka z tworzywa sztucznego na gotowy preparat, 
– instrukcja wykonania ćwiczenia. 
 
Ćwiczenie 4 

Wykonaj maskę ściągającą. 
 

Instrukcja do wykonania ćwiczenia 
Składniki: 

kaolin 155,00 
talk 40,00 
węglan wapnia 5,00 
 

Wykonanie 
Składniki wymieszać i przesiać przez sito. Przed nałożeniem na twarz dodawać porcjami 

do ciepłej wody i wymieszać na jednolitą masę. [4, str. 197]. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze składem maski i sposobem jej przygotowania (instrukcja wykonania 
ćwiczenia), 

2) odważyć wskazane w recepturze ilości składników, 
3) połączyć składniki i przesiać je przez sito, 
4) przesypać maskę do przygotowanego pojemnika (szczelnie zamykanego). 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– moździerz ceramiczny do roztarcia kaolinu, 
– naczynie szklane lub ceramiczne do wymieszania składników, 
– sitko, 
– waga laboratoryjna, 
– zamykany pojemnik na gotowy preparat, 
– instrukcja wykonania ćwiczenia. 
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Ćwiczenie 5 
Wykonaj zabieg pielęgnacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb skóry. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze sposobami wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych dostosowanych do 
potrzeb różnych rodzajów cer (materiał nauczania 4.6.1.),  

2) przygotować stanowisko pracy i klienta do zabiegu, 
3) wykonać oczyszczanie wstępne, 
4) zdiagnozować stan skóry pacjentki, 
5) wykonać peeling skóry twarzy, 
6) ustalić rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego, 
7) dobrać preparaty pielęgnacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb skóry pacjentki, 
8) przeprowadzić zabieg pielęgnacyjny, 
9) określić wskazania pielęgnacyjne do domu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– fotel kosmetyczny, 
– taboret obrotowy, 
– stolik zabiegowy, 
– stolik na aparaty kosmetyczne, 
– lampa – lupa, 
– lampa Sollux z niebieskim filtrem, 
– aparat do nawilżania, 
– aparat do galwanizacji, 
– maska do jonoforezy, 
– autoklaw,  
– preparaty kosmetyczne: środki do demakijażu, toniki, peelingi, krem do masażu, maski 

kosmetyczne o różnym działaniu (np. nawilżającym, odżywczym, dotleniającym), 
ampułki, lub koncentraty zawierające substancje czynne, kremy pielęgnacyjne, 

– środki do dezynfekcji, 
– materiały zabiegowe, 
– materiały higieniczne (gaza, płatki kosmetyczne, lignina), 
– bielizna zabiegowa, 
– instrukcja wykonania ćwiczenia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 6 

Wykonaj zabieg higienicznego czyszczenia skóry. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze sposobem wykonywania higienicznego czyszczenia skóry (materiał 
nauczania 4.6.1.), 

2) przygotować stanowisko pracy i klienta do zabiegu, 
3) wykonać oczyszczanie wstępne, 
4) przeprowadzić diagnozę stanu skóry w celu wykluczenia przeciwwskazań  

do wykonania zabiegu, 
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5) wykonać peeling, 
6) wykonać masaż twarzy, 
7) nałożyć maskę rozpulchniającą, 
8) przeprowadzić czyszczenie mechaniczne, 
9) zdezynfekować skórę twarzy, 
10) wykonać zabieg darsonwalizacji (nauczyciel ustawi aparat i zapozna Cię z techniką 

wykonywania darsonwalizacji), 
11) wykonać nawilżanie skóry wapozonem przez 15 -20 minut (nauczyciel pomoże Ci 

przygotować aparat i ustawić go w odpowiedniej odległości od twarzy klienta), 
12) wykonać naświetlanie lampą Sollux niebieskim filtrem (nauczyciel pomoże Ci ustawić 

lampę w odpowiedniej odległości od twarzy klienta i określi czas naświetlania), 
13) nałożyć maskę ściągającą i odżywczą, 
14) wklepać w skórę twarzy i szyi kremu pielęgnacyjny, 
15) określić wskazania pielęgnacyjne do domu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– fotel kosmetyczny, 
– taboret obrotowy, 
– stolik zabiegowy, 
– stolik na aparaty kosmetyczne, 
– lampa – lupa, 
– lampa Sollux z niebieskim filtrem, 
– aparat do nawilżania, 
– aparat do darsonwalizacji, 
– aparat do galwanizacji, 
– autoklaw, 
– łyżeczka Unny, 
– igły do iniekcji, 
– preparaty kosmetyczne: żel do demakijażu, tonik, peeling – scrub, krem do masażu, 

maska rozpulchniająca, lotion do dezynfekcji, maska odżywcza, maska ściągająca, krem 
pielęgnacyjny, 

– środki do dezynfekcji, 
– materiały zabiegowe, 
– materiały higieniczne (gaza, płatki kosmetyczne, lignina), 
– bielizna zabiegowa, 
– rękawiczki lateksowe, 
– instrukcja wykonania ćwiczenia. 
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4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:              Tak   Nie 
1) określić etapy wykonywania zabiegu pielęgnacyjnego?  
2) określić sposoby chemicznego i mechanicznego czyszczenia skóry? 
3) scharakteryzować preparaty stosowane do demakijażu, tonizowania 

skóry i złuszczania powierzchniowego naskórka? 
4) scharakteryzować skład i zastosowanie masek kosmetycznych, 

ampułek i koncentratów substancji czynnych?  
5) nałożyć maskę kosmetyczną z zachowaniem kierunku  

nakładania preparatu?  
6) określić sposoby nakładania ampułek i koncentratów  

substancji czynnych na skórę twarzy i szyi?  
7) scharakteryzować rodzaje kremów pielęgnacyjnych?  
8) dobrać krem pielęgnacyjny do potrzeb skóry?  
9) wykonać zabieg pielęgnacyjny dostosowany  

do indywidualnych potrzeb skóry?  
10) wykonać zabieg higienicznego czyszczenia skóry?  
11) określić zalecenia pielęgnacyjne dla różnych rodzajów cer w domu? 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
  
Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących pielęgnowania zdrowej skóry. Zadania: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 

11 – 14 oraz 16 - 18 to zadania wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest 
prawidłowa; zadania: 2, 4, 8, 10, 15, 19 i 20 to zadania z luką, w których należy udzielić 
krótkiej odpowiedzi. 

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: 
− w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X  

(w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową), 

− w zadaniach z krótką odpowiedzią wpisz odpowiedź w wyznaczone pole, 
− w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy, 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli któreś zadanie sprawia Ci trudności, przejdź do następnego, odkładając jego 

rozwiązanie na później, po rozwiązaniu całego testu. Trudności mogą przysporzyć Ci 
zadania: 15 – 20, gdyż są na poziomie trudniejszym niż pozostałe. 

8. Na rozwiązanie testu masz 60 min. 
Powodzenia 

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Cera normalna jest 

a) odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz wodę i mydło, 
b) wrażliwa na zabiegi fizykalne, mechaniczne i chemiczne, 
c) odporna na działanie czynników atmosferycznych i wrażliwa na działanie wody 

i mydła, 
d) wrażliwa na działanie czynników atmosferycznych i odporna na działanie wody 

i mydła. 
 

2. Cera sucha jest …………………………, o ……………………… kolorze oraz ma 
skłonność do ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… . 

 
3. Jedną z przyczyn przetłuszczania skóry jest 

a) niedobór estrogenów i androgenów, 
b) nadmiar estrogenów i niedobór androgenów, 
c) niedobór estrogenów i nadmiar androgenów, 
d) nadmiar estrogenów i androgenów. 

 
4. Pielęgnacja cery suchej w gabinecie kosmetycznym polega na  

−  
−  
−  
−  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 53

5. Cera mieszana ma cechy skóry 
a) tłustej i atroficznej, 
b) suchej i tłustej, 
c) normalnej i suchej, 
d) wrażliwej i normalnej. 

 
6. Kąpiel aromaterapeutyczna z dodatkiem olejku lawendowego działa 

a) orzeźwiająco i stymulująco, 
b) uspakajająco i lekko nasennie, 
c) pobudzająco i stymulująco, 
d) relaksująco i przeciwstresowo. 

 
7. Długotrwałe przebywanie na dworze, gdy jest zimno i wietrznie, powoduje 

a) rogowacenie naskórka, odmrożenia i rozszerzanie naczyń krwionośnych, 
b) nadmierne wydzielanie łoju przez skórę, 
c) łuszczenie naskórka, 
d) rogowacenie naskórka, odmrożenia i obkurczanie naczyń krwionośnych. 

 
8. N podstawie badania wizualnego skóry określa się jej ……………………………………., 

palpacyjnie bada się.....……………………………………………………………………... 
natomiast za pomocą aparatów ustala parametry skóry - …………………………………. 
………………………………………………………………………………………………  

 
9. Cukrzyca wywołuje 

a) wzmożoną pracę gruczołów łojowych, 
b) występowanie zakażeń drożdżakowatych, 
c) wzmożoną pracę gruczołów potowych, 
d) nasilenie objawów trądziku pospolitego. 

 
10. Prawidłowe, pełnowartościowe żywienie to takie, które ………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 
 
11. Niezbędne składniki odżywcze to 

a) aminokwasy, kwasy tłuszczowe, cukry, witaminy i składniki mineralne, 
b) kwasy tłuszczowe, cukry, witaminy, makroelementy i tłuszcze, 
c) aminokwasy, tłuszcze nienasycone, kwasy tłuszczowe i składniki mineralne, 
d) aminokwasy, kwasy tłuszczowe, cukry, witaminy i mikroelementy. 

 
12. Wyciągi z szałwi, kory dębu, rozmarynu stosuje się w: 

a) maskach odżywczych, 
b) tonikach do cery wrażliwej, 
c) płynach oczyszczających do cery tłustej, 
d) kremach ochronnych. 

 
13. Siarka, kamfora, drożdże i mentol są stosowane w maskach leczniczych działaniu 

a) pobudzającym pracę skóry, 
b) łagodzącym podrażnienia, 
c) stymulującym pracę gruczołów potowych, 
d) odkażającym. 
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14. Ampułki łagodzące podrażnienia cery wrażliwej mogą zawierać 
a) alantoinę, bisabolol, azulen, 
b) alantoinę, wyciągi z ratanii, pięciornika, oczaru wirgilijskiego, 
c) wyciągi z korzenia irysa, kolagen morski, kwas hialuronowy, 
d) kwasy owocowe. 

 
15. Zalecenia pielęgnacyjne dla cery tłustej w domu to 

−  
−  
−  
−  
−  
−  

 
16. Naczyniaki( pajączki) są objawem wywołanym przez 

a) nadczynność tarczycy, 
b) niedoczynność tarczycy, 
c) uszkodzenia wątroby, 
d) cukrzycę. 

 
17. Zahamowanie wzrostu i dojrzewania wywołuje 

a) niedobór witamin, 
b) niedobór składników mineralnych, 
c) nadmiar białek, 
d) niedobór białek. 

 
18. Ceramidy stosowane m. in. w kremach na noc działają nawilżająco poprzez 

a) tworzenie na skórze tłustego filmu ochronnego, 
b) wzmacnianie barier lipidowych skóry, 
c) tworzenie na skórze hydrofilowego filmu, 
d) dostarczanie i zatrzymywanie wody w głębszych warstwach naskórka. 

 
19. Nadmiar hormonów żeńskich wywołuje  

−  
−  
−  
−  

 
20. Do pomiaru, jakich parametrów skóry służą 

tewanert - …………………………………………………………………………….  
kutomert - …………………………………………………………………………… 
pehametr - …………………………………………………………………………… 
sebumetr - …………………………………………………………………………… 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 
 
Pielęgnacja zdrowej skóry 
 
Zakreśl prawidłową odpowiedź, dokończ zdanie lub wpisz brakujące części zdania 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1. a b c d  
2.   
3. a b c d  

4. 
- 
- 
- 
- 

 

5. a b c d  
6. a b c d  
7. a b c d  
8.   
9. a b c d  
10.   
11. a b c d  
12. a b c d  
13. a b c d  
14. a b c d  

15. 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

16. a b c d  
17. a b c d  
18. a b c d  

19. 
- 
- 
- 
- 

 

20. 
- 
- 
- 
- 

 

Razem:  
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