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STROKOVNO IN PESTRO
NA 2. FESTIVALU KOZMETIKE
IN VELNESA
Popolnoma zasedena velika predavalnica Oddelka za kozmetiko Visoke šole za storitve (VIST) je bila 8. septembra
pripravljena na začetek 2. Festivala kozmetike in velnesa,
ki so ga letos ponovno organizirale in izvedle diplomirane kozmetičarke in bodoče diplomirane kozmetičarke –
študentke visokošolskega študija kozmetike na VIST. Po pozdravnem nagovoru dekana VIST je akademska slikarka mag.
Veselka Šorli Puc, predavateljica estetike in likovne teorije na Oddelku za fotografijo VIST zelo zanimivo prikazala
spreminjanje lepotnih idealov skozi čas in s tem naredila
odličen uvod v predavanja, prikaze in delavnice celotnega
festivala, posvečenega strokovnemu napredku v kozmetiki
in velnesu.
Besedilo: Janja Klobasa, absolventka visokošolskega študija kozmetike na VIST
Fotografije: David Mencinger, študent visokošolskega študija fotografije na VIST

Konkretne postopke doseganja
lepotnih idealov
v sedanjem času
oz. korekcij videza
s
permanentnim make-upom
je
predstavila
Simona Škraba,
ena prvih diplomiranih kozmetičark v
Sloveniji, ki se je za
visokošolski študij
kozmetike odločila
po
dolgoletni
praksi na področju
kozmetike, zdaj,
po diplomi pa je
v Ljubljani odprla
in uspešno vodi
svoj kozmetični
salon Črna mačka.
Nazorno je prikazala, kako in kdaj je
permanentni make
up lahko sredstvo za izboljšanje
videza, kdaj in
zakaj pa se lahko
kaj hitro spremeni
v polomijo tako
z estetskega, kot
zdravstvenega vidika, če je oseba, ki
ga izvaja preslabo
usposobljena in

JESEN 2012

nima dovolj strokovnega znanja
ne le iz samega
izvajanja postopkov, temveč tudi
iz dermatologije,
kozmetologije,
higiene,
ličenja
in estetike ipd.
Poudarila je, da je
pri delu, ki ga izvaja
tudi sama, potrebnega tudi veliko
estetskega duha
in mirne roke, pri
tem pa je potrebno
spremljati novosti
in, ne nazadnje,
tudi trende na
tem področju, saj
se lepotni ideali in
trendi skozi čas spreminjajo, o čemer
je govorila mag.
Šorli Puc v uvodnem predavanju.
S povsem drugega
zornega kota se je
z vprašanji »estetike« kože ukvarjala
Petra Keršmanc,
ki jeseni nadaljuje
študij kozmetike na
magistrski stopnji:
podrobno je pri-

kazala najnovejše
ugotovitve zlasti
glede
epidermisa ter mehanizme
uravnavanja
vlažnosti
kože, procese, ki
vodijo do motenj
teh mehanizmov
in nastanka suhe
kože, posebej pa še
pristopov za uravnavanje vlažnosti.
S teoretsko zelo
poglobljenim predavanjem je prikazala kompleksnost
problematike in
utemeljila pomen
pravilne diagnoze
stanja kože ter
izbire izdelkov in
postopkov nege
suhe kože v praksi.
Pri tem je opozorila na pogostnost
napačne diagnoze
vlažnosti kože, kar
je potrdila tudi v
svoji
diplomski
nalogi, v kateri je
primerjala samoocene strank z
rezultati meritev
vlažnosti. Izkazalo
se je, da je večina

od vključenih prostovoljk slabo ocenila stanje vlažnosti
svoje kože.
Sledila so še druga
zelo zanimiva predavanja, v katerih
so
diplomirane
kozmetičarke in
bodoče diplomirane kozmetičarke
prikazale teoretične
in praktične vidike
svoje dejavnosti.
Tako sta Špela Prhaj
in Tina Praprotnik
podrobno spregovorili o vzrokih
in
mehanizmih
nastajanja celulita ter pristopih
za zmanjševanje
tega problema.
Nekatere sta tudi
nazorno prikazali
na primerih iz svojih raziskav v okviru
svojih diplomskih
nalog. V raziskavah sta z meritvami
značilnih
parametrov, kot
sta temperatura
kože in obseg merjenega področja,

ugotavljali učinek
kozmetičnih izdelkov
Lipodetox
v
kombinaciji
z ročno limfno
drenažo oz. presoterapijo. Dodatno
sta
spremljali
učinke tudi s fotografiranjem, ki ga
je v fotografskem
studiu VIST izvedel
študent fotografije na VIST Darko
Sintič pod točno
definiranimi optimalnimi pogoji. V
vseh primerih sta
ugotovili dobre
učinke, ki pa so bili
pomembno odvisni od začetnega
stanja in starosti
vključenih.
Dopoldanski program
uvodnih
predavanj se je
zaključil s predstavitvijo
modelov Aleksandre
Vojnovič in Sare
Valič. Študentki
kozmetike sta se
v tretjem letniku
usmerili
pred-

Popolnoma
zasedena velika predavalnica
Oddelka za kozmetiko
VIST na 2. festivalu kozmetike in velnesa v organizaciji VIST kaže, da se
festival razvija v enega
od osrednjih dogodkov na tem področju. V
uvodnem predavanju je
mag. Veselka Šorli Puc,
predavateljica estetike in
likovne teorije, prikazala
spreminjanje lepotnih
idealov skozi čas in s tem
naredila odličen uvod v
pester program festivala,
posvečenega strokovnemu napredku v kozmetiki
in velnesu.

vsem v modno,
fotografsko, filmsko in gledališko
ličenje oz. maskiranje. Predstavili sta
modele, ki jih bosta
naličili in pojasnili
kaj in kako bosta
ustvarili. Aleksandra
se je odločila poustvariti
projekt
Rockabilly really,
ki so ga izvedli s
študenti fotografije na VIST, Sara pa
Chuckyja.
Obiskovalci so lahko
potek njunega dela
spremljali
med
odmori, na koncu
festivala pa so se
naličeni rockabillyji in Chuky predstavili in rezultati so
marsikoga osupnili,
vključno z mano.
V popoldanskem
delu je najprej opozorila na pozitivne
učinke refleksnoconske masaže in
limfne
drenaže
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pri odpravljanju
bolečin v vratu in
hrbtenici diplomirana kozmetičarka
Katja Hribar, ki je
sicer na festivalu
tudi izvajala kratke
refleksne masaže
dlani za udeleženke
in udeležence festivala. O pomenu
masažnih tehnik je
spregovorila tudi
Špela Fajdiga, ki
je v okviru sovje
diplomske naloge
potrdila pozitivne
učinke masaže na
gibljivost in počutje
starostnikov.
Poleg
refleksne
masaže
dlani
za
obiskovalke
so
študentke
visokošolskega
študija kozmetike
in
diplomirane
kozmetičarke ves
čas festivala izvajale
še mini manikuro,
meritve vlažnosti
kože, analizo kože
z digitalnim mikros-

kopom z 200-kratno povečavo, svetovale glede nege
obraza in ličenja, pa
tudi ličile. Prikaze,
nasvete in storitve
so izvajali tudi
številni sponzorji, ki
so popestrili dogajanje na festivalu.
Mia Smolnikar je
v predavanju s
področja pedikure
prikazala težave
nog, ki nastajajo
zaradi neustreznega
dela v kozmetičnih
salonih, kot so
vraščanje nohtov,
okužbe idr. Navedla
je tudi postopke za
sanacijo nastalih
težav. Posebej je
izpostavila potencialne uspehe pri
sanaciji vraščenih
nohtov, za kar
se
usposobijo
študentke na VIST v
tretjem letniku pri
izbirnem predmetu
s področja pedikure. Zaključek je

Študentke visokošolskega
študija kozmetike in diplomirane kozmetičarke so ves
čas festivala za obiskovalce
izvajale refleksno masažo
dlani, mini manikuro, meritve vlažnosti kože, analizo
kože z digitalnim mikroskopom z 200-kratno povečavo,
svetovale glede nege obraza
in ličenja, pa tudi ličile.

bil, da je za pravilno delo, s katerim
lahko rešimo marsikateri problem
s stopali in nohti
potrebno ustrezno
poglobljeno strokovno znanje.
Diplomirana
kozmetičarka Metka
Kaligaro, ki že vrsto
let uspešno vodi
svoj salon v Velenju
je prikazala, da teorija deluje tudi v
praksi. Z znanjem,
ki ga je pridobila
tekom študija na
VIST je obogatila
svojo dejavnost, saj
je na osnovi raziskave ugotovila potencial za dopolnitev

dejavnosti salona
s profesionalnim
ličenjem. Stranke
njenega salona so
storitev zelo dobro
sprejele. Če svoje
delo opravljaš z
veseljem, je služba
užitek in če k temu
dodamo še zadovoljstvo strank, je je
zadovoljstvo toliko

večje!
S svojim znanjem in delom v
Dermatološkem
centru Parmova v
Ljubljani pa že kar
nekaj časa dosega
dobre
rezultate
Maja Brunčič, absolventka kozmetike.
Svoje predavanje

je popestrila z
jabolki in limonami
in s tem naredila
uvod v predavanje
o odstranjevanju
hiperpigmentacij.
S to popestritvijo
je Maja prikazala
korelacijo med oksidacijo in odstranjevanjem pigmentacij. Pojasnila je tudi
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Na festivalu so prikaze, nasvete in storitve izvajali tudi
številni sponzorji, ki so popestrili dogajanje. Zanimanje s
strani obiskovalcev je bilo izredno veliko.

meje med delom
dermatologov
in
diplomiranih
kozmetičark, ter
točke, kjer se njihovo delo zelo dobro
dopolnjuje. Tudi
Maja bo jeseni nadaljevala študij, saj
namerava postati
magistrica kozmetike.
Zaključni predavanji sta bili posvečeni
ličenju in maskiranju. Diplomirana
kozmetičarka Špela
Kink Bravničar je
razgibala domišljijo
s prikazom razvoja maske za like v
gledališki predstavi
Snežna kraljica, ki jo
je izvedlo Lutkovno
gledališče
v
Ljubljani in z njo
gostovalo
po
Sloveniji. Prikazala
je kompleksnost
dela maskerja v
timu gledaliških
ustvarjalcev, rezultati njenega dela
pa so bili odlično
sprejeti. To je bilo
tudi njeno diplomsko delo na VIST.
Za
sproščen
zaključek festivala
je poskrbela najprej
Sara Valič, ki je na
oder pripeljala svojega realistično osu-

JESEN 2012

pljivega Chuckyja
po tem, ko je ustvarjala zahtevno
filmsko masko tega
lika pred očmi zainteresiranih opazovalk v sosednjem
prostoru od dopoldanskega odmora
dalje.
Sproščenost
pa
je
stopnjevala
Aleksandra
Vojnović, ki nam
je ob značilni
glasbi 60-tih let
predstavila modni
projekt Rockabilly
Really skupaj s
svojimi tremi atraktivnimi modeli, ki
jih je naličila v stilu
rockabilly. Bilo se
je zanimivo spomniti obdobja, ki ga
je
zaznamovala
rock'n'roll glasba,
visoko počesane
frizure,
kontrabas,
akustična
kitara in ne nazadnje usnjene jakne.
Projekt je nastajal
v okviru predmeta
Modno in fotografsko ličenje v
študiju kozmetike
ter Reklamna in
modna fotografija
v študiju fotografije
na VIST. Rezultat
tega obsežnega
projekta so modne
fotografije, ki med

Aleksandra Vojnović, absolventka kozmetike na VIST,
nam je ob značilni glasbi
60-tih let predstavila modni
projekt Rockabilly Really,
ki je nastal v okviru predmeta Modno in fotografsko
ličenje v študiju kozmetike
ter Reklamna in modna fotografija v študiju fotografije
na VIST.

drugim
krasijo
stene predavalnic
na Tržaški cesti še
danes.
Za konec smo predstavili še zanimiv
projekt, ki smo ga
začeli na VIST: razvoj
mobilne aplikacije
za pametne telefone in tablice, katere cilj je pomoč
uporabnikom pri
izbiri
ustreznih
kozmetičnih izdelkov ter pravilne
nege in zaščite
kože. S to perspektivno informacijo
smo zaključili predavanja.
Lepo je bilo videti
zadovoljne obraze
obiskovalcev, ko
so zapuščali prostore našega festivala. Tudi vsi, ki smo
sodelovali pri pripravi festivala, smo

polni pozitivnih
vtisov strnili naše
občutke v kratkem
druženju in kljub
utrujenosti smo
zadovoljni. Da je
festival uspel, kaže,
da se študentke,
absolventke, diplomantke in vodstvo VIST odlično
dopolnjujemo in
s skupnimi močmi
ustvarjamo dogodke, kot je bil fes-

tival, sodelujemo
pa uspešno tudi
pri drugih projektih s kozmetičnega
področja, ki ga
velikokrat dopolnijo tudi študentje
s smeri fotografije.
Veseli nas, da se
festival razvija v
enega od osrednjih dogodkov na
področju kozmetike in velnesa v
Sloveniji.

Sara Valič je pred očmi zainteresiranih opazovalcev od
dopoldanskega
odmora
dalje ustvarjala zahtevno
filmsko masko Chukya in
na koncu festivala še vsem
obiskovalcem predstavila
realistično strašno mojstrovino. Več fotografij si lahko
ogledate na FB Kozmetika in
velnes.

