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szükséges, éspedig:
foglalkozás egészségügyi
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig:
Egy év
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A kozmetikai kezelések során alkalmazza a savas hámlasztás különböző technikáit. A vendég
bőrtípusához, egyéniségéhez, életviteléhez illő, korának és a bőr problémájának megfelelő arc-, és
dekoltázskezelést végez, a savak tulajdonságait, bőrre gyakorolt előnyös hatásait felhasználva. A
hámlasztással speciális, kozmetikus által kezelhető, bőrproblémákat kezel eredményesen, szem előtt
tartva a bőr ideális állapotát. A savas hámlasztási technikákhoz szükséges összes előkészületet megteszi,
elvégzi a bőrdiagnosztizálását- figyelembe véve a bőrön található szövetszaporulatokat és elemi
elváltozásokat-a vendég adottságainak megfelelően, meghatározza a kezelés célját. Kezelni tudja a
hámlasztás közben vagy után felmerülő problémákat. A vendégnek tanácsot ad a kezelést követő,
otthoni ápolási időszakra, és segít a bőrápolási termékek napi szintű, szakszerű kiválasztásában. Külön
figyelmet fordít arra, hogy a szolgáltatás során ne veszélyeztesse a vendég egészségét, illetve ne idézzen
elő az egészségre ártalmas következményeket. Ha az egészségestől eltérő elváltozást észlel a
szolgáltatás megkezdésekor végzett állapotfelmérés során, akkor dönt a szolgáltatás elvégzésének
módjáról vagy orvosi segítség igénybevételét ajánlja.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA
FEOR
száma

FEOR főcsoport megnevezése
5. Kereskedelmi és szolgáltatási
foglalkozások

5212

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület

Foglalkozás
megnevezése

Kozmetikai hámlasztó
szakember

Kozmetikus

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI
ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Egyéni felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés összóraszáma

80

100

Elméleti képzés idő aránya (%)

25

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

75

A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
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Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés összóraszáma

80

100

Elméleti képzés idő aránya (%)

25

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

75

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A szépségiparban is felgyorsult fejlődés tapasztalható mind a technológia, mind az alapanyag-,
hatóanyag gyártás területén. Kozmetikus végzettséggel ellátható, új eljárások jelentek meg az
arckezelések, azon belül az elhalt szaruréteg non-invazív eltávolításának módjában. A hámlasztásos
technikák egyik speciális, különleges szakértelmet kívánó eljárásai közé tartozik a savval végzendő
hámlasztás. A professzionális tudás bővülésének köszönhetően, a kezelési eljárások, típusok személyre
szabottabb és pontosabb, precízebb eredményt tudnak biztosítani a szolgáltatást igénybe vevő
számára.Az új eljárással eredményesebb és látványosabb lesz a arckezelés, így a beavatkozás után, a
vendégek arcbőrén elért eredmények tartósak. Az új eljárás elsajátítása segíti a kozmetikus szakembert
az állandó piaci versenyben, a stabil vendégkör kialakításában és az új vendégek megszerzésében.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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3.1.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00222-18-19 5 05 3 /M-01

A programkövetelmény modul
megnevezése

A hámlasztási eljárások elméleti alapismerete

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Egyéni felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

20

25

Elméleti képzés idő aránya (%)

25

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

75

A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

A képzés óraszáma

20

Maximum
25

Elméleti képzés idő aránya (%)

25

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

75

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Rendelkezik a bőr
diagnosztizálásához,
rendellenességeinek
felismeréséhez szükséges
anatómiai, élettani
ismeretekkel.

Képes feltárni és
meghatározni a bőr
típusát, problémáit.

Felelősségtudatosan,
empatikusan viselkedik a
vendégekkel. Törekszik
az eredményes
kommunikációra

A vendég által kívánt
szolgáltatás egyeztetése
és megvalósítása
érdekében önállóan és
felelősségteljesen
javaslatot tesz, tanácsot
ad a vendég számára. Az
elvégzett kezelés otthoni
ápolására javaslatot tesz,
és ehhez terméket ajánl.

Ismeri a bőrön található
elemi elváltozásokat és
szövetszaporulatokat.

Elemzi a bőrön található
elváltozásokat,
szövetszaporulatokat,
szükség esetén
diagnosztikai eszközt is
igénybe véve.

A vendég érdekét tartja
fontosnak, a kezelés
indikációit és kontra
indikációit figyelembe
véve alakítja ki a kezelési
tervet. Szükség esetén
orvossal referál.

Önállóan fogalmazza
meg a kezelés célját,
figyelembe véve a vendég
bőrtípusának anatómiai
sajátosságait.
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Ismeri a különböző foto
típusokat ismertető
táblázatokat.

Felismeri a különböző
bőrtípusok fényre adott
reakcióit.

Szem előtt tartja, hogy a
savas hámlasztást
szakszerűen hajtsa végre.

Önállóan megtervezi az
évszaknak megfelelő
kezelési tervet, tudatosan
felhívja a figyelmet a
fényvédelem kiemelkedő
fontosságára,
használatára.

Ismeri a savas
hámlasztásos kezeléshez
szükséges savak előnyeit,
hátrányait, a savak bőrre
gyakorolt hatását.

Munkája során képes a
gyakorlatban is
alkalmazni a savakról
elsajátított elméleti
tudását.

Felelősen megtervezi a
kezelés lépéseit és
önállóan kiválasztja a
felhasználandó
anyagokat. Az
összeállított kezelési
tervért vállalja a
felelősséget, szükség
esetén módosít a kezelés
folyamatán.

Rendelkezik a
hámlasztásos kezeléshez
szükséges egyéb anyagok
és hatóanyagok
tulajdonságainak alapos
ismeretével.

Rendelkezésére álló
professzionális anyagokat
ismeri, alkalmazni és
Elkötelezetten támogatja
kombinálni tudja, a
a vendéget a komplex
maximális
kezelések során.
hatásmechanizmus
kialakítása érdekében.

Önállóan kiválasztja az
otthoni ápoláshoz
szükséges anyagokat.

Tudja rendszerben és
teljes összefüggéseiben
felismerni a bőr állapotát.

Alkalmas hosszú távon,
rendszerezetten
gondolkodva, kreatívan
együttműködni a
vendéggel.

Felelősségteljesen,
legjobb ismeretei szerint
állítja össze a
hámlasztásos kezeléseket,
választja ki a szükséges
hatóanyagokat.

Figyelemmel kíséri az új
technikák és módszerek
megjelenését.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem
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3.2.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00222-18-19 5 05 3 /M-02

A programkövetelmény modul
megnevezése

Alap savas hámlasztások gyakorlata

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Egyéni felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

20

25

Elméleti képzés idő aránya (%)

25

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

75

A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

A képzés óraszáma

20

Maximum
25

Elméleti képzés idő aránya (%)

25

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

75

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia
Önállóan összeállítja a
vendég részére a
legalkalmasabb kezelést,
azt elvégezi, a
kontraindikációkra is
tekintettel.
Megfelelően alkalmazza
elméleti tudását a
gyakorlatban.

Rendelkezik a bőr
diagnosztizálásához,
rendellenességeinek
felismeréséhez szükséges
gyakorlati ismeretekkel.

Képes diagnosztizálni és
meghatározni a bőr
típusát, problémáit.

Megbeszéli a
vendégekkel a
diagnosztizálás
eredményét. Törekszik az
eredményes
kommunikációra.

Ismeri a különböző
hámlasztási kezelésekhez
tartozó előkészítési
fázisokat.

Képes elvégezni az
előkészítési műveleteket,
a megfelelő anyagokkal
és eljárásokkal.

Folyamatosan fejleszti
tudását, munkáját
precízen végzi.

Képes az egyes foto
Beazonosítja a különböző
típusokhoz tartozó
foto-típusokat.
kezelések kiválasztására.

Önállóan megtervezi, és
személyre szabottan
Innovatívan állítja össze a állítja össze a kezelés
kezelési tervet.
lépéseit és választja ki a
felhasználandó
anyagokat.
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Tudja a hámlasztásos
kezeléshez szükséges
savak tulajdonságait.

Gyakorlatban képes a
hámlasztásos kezeléshez
használt savakat
alkalmazni.

Ismeri az utókezelési
eljárásokat és anyagokat.

Képes elvégezni a
különböző utókezelési
eljárásokat a megfelelő
anyagokkal.

Ismeri a fényvédelem
szabályait, jellemzőit.

Képes kiválasztani az
eltérő foto-típusokhoz
tartozó fényvédő
termékeket.

Kiemelkedő gyakorlati
tudással és
döntésképességgel
rendelkezik.

Felhívja a vendég
figyelmét, a fényvédelem
fontosságára.

Tudja a hámlasztásos
kezeléshez szükséges
egyéb anyagok és
hatóanyagok
tulajdonságait.

Képes a rendelkezésére
álló professzionális
anyagokat alkalmazni.

Személyes tanácsadást
nyújt, az otthoni
tanácsadással
kapcsolatban.

Részletesen tájékoztatja a
vendéget, az otthoni
ápolás fontosságáról.

Munkáját precíz, pontos
végzi, a környezetét
tisztán tartja.

Munkáját egészségügyi
szemlélettel végzi.

Önállóan végzi el
hámlasztásos kezeléseket.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem
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3.3.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00222-18-19 5 05 3 /M-03

A programkövetelmény modul
megnevezése

Speciális savas hámlasztások gyakorlata

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Egyéni felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

40

50

Elméleti képzés idő aránya (%)

25

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

75

A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

A képzés óraszáma

40

Maximum
50

Elméleti képzés idő aránya (%)

25

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

75

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia
Az egészségügyi
kockázatokat kerüli, az
anyagok kiválasztásánál
körültekintően jár el,
tisztán tartja eszközeit.

Felismeri az eritémára,
érzékenységre jellemző
bőrt.

Kezeli a bőr típusát,
problémáit.

Felelősségtudatosan,
empatikusan viselkedik a
vendégekkel.

Felismeri a kozmetikus
által kezelhető
festékképzési
rendellenességeket a
kezelendő felületen.

Képes a gyakorlatban a
rendellenesség
hámlasztásos kezeléséhez
szükséges anyagokat
kiválasztani és a kezelést
elvégezni.

Önállóan tevékenykedik a
Innovatívan állítja össze a
vendég kéréseit
speciális kezelési tervet.
figyelembe véve.

Ismeri a regeneráló
kezelésekhez szükséges
savas hámlasztási
technikákat.

Képes a speciális
megrendelői igényeket a
gyakorlatban alkalmazni.

Elkötelezetten támogatja
a vendéget a speciális
kezelések során.
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Ismeri a szeborreás,
aknés bőrök savas
hámlasztásos kezelési
eljárásait.

Kiválasztja a kezeléshez
szükséges professzionális
anyagokat és azokat
alkalmazni tudja.

Nyitott az új módszerek
befogadására.

Egyéni szakmai tudása
alapján végzi munkáját a
vendég elvárásai alapján.

Ismeri a fénykárosodott
bőrre alkalmazott
hámlasztási technikákat.

Képes fénykárosodott
bőrt hámlasztásos
technikával kezelni.

Alkalmas a vendég
igényeit tudomásul venni
és a kezelés menetébe ezt
beépíteni.

Képes a vendéggel
együttműködve
kiválasztani a megfelelő
kozmetikumot, és
kihangsúlyozni az otthoni
ápolás fontosságát.

Ismeri a hegkezelés
gyakorlati alkalmazási
lehetőségeit.

Képes a heges bőrt
hámlasztásos technikával
kezelni.

Alkalmas az önálló
döntésre.

Döntésképességgel és
precizitással rendelkezik.

Ismeri szezonális
kezelések metódusát.

Képes különleges
hatóanyagokat tartalmazó
kezeléseket elvégezni,
évszaktól függően.

Ismereteit megfelelően
alkalmazza a gyakorlat
során.

Megfelelő
kapcsolatteremtő
képességgel rendelkezik,
és felelősségteljes munkát
végez.

Felismeri az egyszerre
több bőrproblémát
prezentáló állapotot.

Képes a különböző
bőrproblémák kezelési
prioritásának
megállapítására, a lehető
legjobb hámlasztási
végeredmény érdekében.

Empatikusan megosztja
tudását a vendéggel, kellő
ismeretet átadva ahhoz,
hogy a vendég is értse és
elfogadja a bőrproblémák
kezelésének sorrendjét.

A vendég érdekeit szem
előtt tartva olyan
kezelőkúrát és
termékajánlást készít,
mely a legjobb eredményt
biztosítja.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
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