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Feladatok
1./ Szőrtelenítés spatulás technikával
Elkészítési idő: 30 perc
A versenyzőnek lábszáron kell végrehajtani egy szőrtelenítő műveletet (térd felett egy
kézfejnyi felületen). A műveletet gumikesztyűben kell végezni.
A munkaterület előkészítése
A bőrfelület előkészítése
Szakszerű irányok megválasztása
A szőrszálak maradéktalan eltávolítása
Megfelelő leszorítás
A bőrfelületen nem marad gyanta, vagy szőrtelenítő paszta maradvány
Megfelelő utóápolás
A munkafelület higiénikus rendberakása
2./Szempilla- és szemöldökfestés, a szemöldök korrekciója
Elkészítési idő: 45 perc
Vendég fogadása.
A vendég optimális helyzetbe helyezése.
A smink szakszerű eltávolítása, a bőrfelület és a szőrszálak előkészítése a művelethez.
A szempilla és szemöldök festése az elővigyázatossági szabályok betartásával.
A festék eltávolítása.
Utókezelés.
A szemöldökigazítás szakszerű előkészítése, kivitelezése, utókezelése
A modell optimális helyzetbe helyezése, kontraindikációk ismerete
A smink szakszerű eltávolítása
A bórvazelin, alátét pontos, esztétikus felhelyezése
Megfelelő koncentrációjú hidrogén-peroxid oldattal a megfelelő színű
festék/ek/ kikeverése, esztétikus felvitele a szempillákra és a
szemöldökre, megfelelő árnyalat kiválasztása
A hatóidő betartása
A festék szakszerű eltávolítása
Utókezelés
Szakszerű szemöldökformázás
A munkafelület higiénikus rendberakása
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3./ Ránckezelés női modellen.
Elkészítési idő: 60 perc
Érett bőrű modellen mutasson be a versenyző egy ránckezelést. Manuális technikával
dolgozzon, elektrokozmetikai gép használata nem megengedett.
A versenyző válassza ki a bőrtípusnak megfelelő, a kezelés célját alátámasztó
kozmetikumokat. Gondoskodjon a vendég komfortérzetének kialakításáról. Esztétikusan,
praktikusan és tisztán végezze a kezelést. A kezelésben szerepeljen letisztítás, peeling,
masszázs (min. 20 perc), pakolás, vagy maszk (hatóidő 10 perc), intenzív hatóanyagok,
valamint szemápolás. A versenyző Magyarországon forgalomban lévő professzionális
termékekkel dolgozhat, eredeti csomagolásban kell a termékeket a versenyre hozni.
Értékelési szempontok
Megfelelő modellválasztás
A kezelés szakszerű bemutatása
Szubjektív esztétikai elemek
A felhasznált anyagok ismerete
A megfelelő környezet kialakítása, diszkréció, empátia
A munkavégzés higiéniája, munkaterület tisztasága
4./ Testmasszázs női modellen
Elkészítési idő: 90 perc
A versenyző készüljön szakszerűen elő a testkezeléshez, gondoskodjon a vendég
kényelméről, optimális és diszkrét elhelyezkedéséről.
Végezzen bőrtisztítást, majd peelingezze le a kezelendő bőrfelületet. A masszázs nem lehet
rövidebb 45 percnél!
A masszázs végén nem maradhat olajos, zsíros a vendég bőre. A kezelés végén
kozmetikumoktól mentesnek kell lenni a bőrnek.
A versenyző gondoskodjon a versenyterület higiénikus visszaállításáról.
Előkészületek, higiéniai feltételek, diszkréció, empátia
A masszázs szakszerű kivitelezése
A masszázs korrekt időtartamának betartása
A bőrfelület letisztítása
A munkaterület higiénikus rendbe tétele
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5./ Klasszikus manikűr piros lakkozással, díszítő elemekkel
Elkészítési idő: 60 perc
A modellek előre preparáltak, színes körömlakkot kapnak a versenyszám előtt, amit el kell a
versenyzőknek távolítaniuk a feladat végrehajtásának megkezdéseként. A versenyző készítsen
el egy szakszerű kézápolási folyamatot, amelyben a köröm ápolását a klasszikus manikűrt
technika alkalmazásával, - az ápolási szakaszt, a kéz masszírozásával és egy pakolás
felhelyezésével végezze el. Díszítésként lakkozza a körmöket pirosra. A gyűrűs ujjakon,
díszítő motívumként helyezzen el három db kisméretű strassz követ.
Értékelési szempontok
Előkészületek, higiéniai feltételek
Körömlakk szakszerű eltávolítása (nem leetnek maradványok sem a
bőrön, sem a körömlemez felületén)
A kezek szakszerű előkészítése
A művelet szakszerű kivitelezése
A lakkozás helyes, pontos elkészítése
Díszítő elemek használata, megfelelő esztétikai hatással
Ápolási folyamat szakszerűsége
A munkavégzés higiéniája, munkaterület tisztasága
6. „Csodálatos magyar népművészet” témájú fantáziasmink készítése a hozzá
harmonizáló körömdíszítéssel.
Elkészítési idő: 120 perc
Készítsen a versenyző egy fantázia sminket „Csodálatos magyar népművészet” témában
Soros műszempilla felhelyezése kötelező. Tetovált modell nem megengedett. Előalapozás és
előrajzolás, valamint sablon használata tilos! Megengedett elemek: csillám, selyempor,
strasszok.
A sminkhez harmonikusan készítsen a versenyző egy tip-es alapon kivitelezett
körömlakkozást (gél-lakk is lehet). A lakkozott felületen - minimum a gyűrűs ujjakon, de
lehet több ujjon is a témához illeszkedő díszítést alkalmazni. Kikötés. hogy a díszítés
legalább három különböző technikai megoldást foglaljon magába. Sablon és matrica
használata tilos. Köveket, tollakat és egyéb díszítő elemeket lehet alkalmazni.
A modellnek a sminkhez harmonizáló öltözetben kell lennie.
Az alapozás minősége, az arc alkati és bőrhibáinak kendőzése
A szemhéj és a száj kiemelése a témának és a modell karakterének
megfelelően;
Határozott vonalvezetés
Árnyékolás tisztasága
A smink megfelel-e a kiírásnak
A smink és a körömtéma harmóniája
Tipek helyes felragasztása
Tiszta lakkozás
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A három díszítő technika megjelenítése
A munka precizitása
Kreativitás
A versenyfeladatok végrehajtásához a modellt és az anyagokat a versenyzők hozzák
magukkal (UV, vagy led-lámpát is, ha szeretnének használni) A kontraindikációk kizárásáért
a versenyzők felelnek. A modellek és versenyzők részéről mellékelni kell a belegyező
nyilatkozatot a fotózással és filmfelvételekkel kapcsolatban. Több modell is hozható.
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