161407 Techniki fryzjerskie strzyżenia włosów, formowania fryzur
i ondulowania

1. Strzyżenie włosów
1.1. Strzyżenie – pojęcie i cele
1.2. Organizacja stanowiska pracy przy strzyżeniu
1.3. Narzędzia, przybory i aparaty do strzyżenia włosów
1.5. Sposoby strzyżenia włosów
1.6. Metody strzyżenia włosów
1.7. Planowanie strzyżenia
1.8. Etapy strzyżenia
1.9. Podział włosów do strzyżenia
1.10. Podstawowe techniki strzyżenia włosów
1.11. Techniki uzupełniające strzyżeń
1.12. Strzyżenie grzywek
1.13. Podział strzyżeń męskich
1.14. Formy strzyżeń damskich
1.15. Podział strzyżeń damskich
1.16. Strzyżenie brody i wąsów
1.17. Indywidualne cechy klienta a forma zarostu
1.18. Błędy popełniane przy strzyżeniach
1.19. Korekcja błędów popełnianych przy strzyżeniach
1.20. Wykorzystanie żurnala przy doborze fryzury

2. Nietrwałe przekształcenie struktury włosów
2.1. Pojęcie nietrwałych przekształceń struktury włosów
2.2. Cele ondulacji wodnej
2.3. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu ondulacji wodnej
2.4. Zmiany zachodzące przy nietrwałym przekształceniu włosa podczas ondulacji wodnej
2.5. Organizacja stanowiska pracy do zabiegu ondulacji wodnej
2.6. Techniki ondulacji wodnej
2.7. Ondulacja fenowa
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2.8. Błędy popełniane podczas zabiegów ondulacji wodnej oraz sposoby ich korekcji
2.9. Zakres ondulacji żelazkowej
2.10. Zmiany w budowie włosów przy nietrwałym przekształceniu włosów podczas ondulacji
żelazkowej
2.11. Organizacja stanowiska pracy do zabiegu ondulacji żelazkowej
2.12. Techniki ondulacji żelazkowej
2.13. Preparaty do układania i prostowania termicznego włosów
2.14. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu ondulacji żelazkowej
2.15. Błędy popełniane podczas ondulacji żelazkowej oraz sposoby ich korekcji
2.16. Preparaty używane do stylizacji, układania i utrwalania włosów

3. Trwałe przekształcenie struktury włosów
3.1. Zakres trwałych przekształceń struktury włosów
3.2. Trwała ondulacja
3.3. Rodzaje trwałej ondulacji
3.4. Charakterystyka preparatów trwale przekształcających włosy
3.5. Przeciwwskazania przy wykonywaniu trwałej ondulacji
3.6. Etapy trwałej ondulacji
3.7. Zasady konsultacji do zabiegów trwałej ondulacji
3.8. Diagnoza włosów przed zabiegiem trwałej ondulacji
3.9. Organizacja stanowiska pracy do zabiegu trwałej ondulacji
3.10. Przygotowanie włosów do zabiegu
3.11. Zasady nawijania włosów na wałki
3.12. Sposoby i techniki nawijania włosów na wałki
3.13. Ustalenie czasu działania płynu i kontrola skrętu
3.14. Czynności poprzedzające utrwalanie włosów
3.15. Utrwalenie włosów
3.16. Zabiegi końcowe
3.17. Pielęgnacja włosów po wykonaniu trwałej ondulacji
3.18. Zasady obowiązujące przy wykonywaniu trwałej ondulacji
3.19. Błędy popełniane przy wykonywaniu trwałej ondulacji i przyczyny ich powstawania
3.20. Korygowanie błędów
3.21. Zmiany zachodzące we włosach w czasie trwałego przeformowania łodygi włosa
3.22. Trwałe chemiczne prostowanie włosów
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3.23. Prostowanie odrostów
3.24. Dobór preparatów do trwałego chemicznego prostowania włosów
3.25. Pielęgnacja włosów po zabiegu chemicznego prostowania włosów
3.26. Błędy popełniane przy zabiegu trwałego prostowania włosów
3.27. Trwała stylizacja
3.28. Innowacje w zakresie trwałej stylizacji

4. Układanie włosów
4.1. Metody i techniki czesania fryzur
4.2. Organizacja stanowiska pracy do zabiegu formowania fryzury
4.3. Typy fryzur
4.4. Klasyfikacja uczesań
4.5. Style fryzur
4.6. Upięcia
4.7. Warkocze
4.8. Dredy
4.9. Ozdoby i akcesoria do dekoracji włosów
4.10. Dobór preparatów do układania włosów i stylizacji fryzur

5. Przedłużanie i zagęszczanie włosów
5.1. Zakres przedłużania i zagęszczania włosów
5.2. Rodzaje włosów do zagęszczania i przedłużania
5.3. Metody i techniki przedłużania włosów
5.4. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu przedłużania i zagęszczania włosów
5.5. Zasady wykonania zabiegu przedłużania i zagęszczania włosów
5.6. Pielęgnacja włosów przedłużonych i zagęszczonych
5.7. Sposoby usuwania włosów doczepionych i zagęszczonych
5.8. Wykorzystanie przedłużania i zagęszczania włosów do stylizacji fryzur
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