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Pomocí tohoto studijního materiálu získáte nové 

poznatky a zvýšíte si sebevědomí. Rozšíříte si a 

otestujete všeobecné znalosti péče o pleť. Tento 

manuál je doplněn o cvičení, která můžete 

absolvovat. Pokud na některou otázku odpovíte 

chybně, využijte možnosti vrátit se k příslušné 

kapitole. 
 

 

 

. 

 

 

Znalosti týkající se základní péče o pleť jsou 

nezbytné k tomu, abyste věděli, co je pro Vás 

dobré. Čím více o pleti víme, tím spíše si 

dokážeme vybrat ten správný výrobek, který 

nám bude sedět. Abychom porozuměli péči o 

pleť, musíme nejprve rozumět pleti jako takové. 
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Tento vzdělávací manuál vám zabere přibližně 

30 minut a sestává z několika kapitol.  

 

 

 

 

I. Struktura pleti  

II. Co pleť ovlivňuje  

III. Typy pleti  

 

a) Jak určit typ pleti  

 

b)  Různé typy pleti  

 

c)  Zvláštní potřeby pleti  

 

IV.  Péče o pleť 

V.  Dotazník – typy pleti 
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• Slouží kůži jako bariéra, pomáhá ji izolovat před slunečním zářením, mikroby, 

bakteriemi, teplem, chladem a chrání ji před ztrátou vlhkosti. 

 • Je tenká jen jako list hedvábného papíru. 

 • Ve spodní části (bazální vrstva) se tvoří nové buňky.  

• Melanin, který se v epidermis nachází, pleť přirozeně chrání a dodává jí zabarvení. 

 

  

 

• Produkuje kolagenová vlákna, která pleť zpevňují (elastická vlákna podobná gumovým 

páskám) – kolagen zajišťuje strukturu a elastičnost pleti.  

• Produkuje elastin, který zajišťuje pružnost (roztažnost a možnost návratu do původního 

stavu) – elastin pomáhá pleti udržet tvar. 

 • Obsahuje vlásečnice, vlasové váčky, potní a mazové žlázy 

 
Kůže se skládá ze tří vrstev: 
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• Sestává ze spojovací tkáně, tukových buněk a svalů.  

• Slouží jako podklad pro vnější vrstvy.  

• Zajišťuje tvar a profil. V oblasti péče o pleť smíme používat pouze tvrzení, která popisují 

účinek na epidermis. Ošetření dermis a subdermis přestavuje lékařský výkon, který 

kosmetické výrobky ani poradci v oblasti kosmetiky nabízet nemohou.  

 

• Kůže je největší orgán v lidském těle.  

• Pokrývá dva metry čtvereční a může vážit až tři kilogramy.  

• Kůže dospělého člověka obsahuje v průměru více než 300 milionů kožních buněk.  

• Dospělý člověk ztratí až 1,5 gramu odumřelých buněk za den a až 500 gramů za rok. 

 • Proces od zrodu buňky až po její odloučení z rohovité vrstvy trvá 28 dní u mladé pleti a 

až dvakrát tak dlouho u stárnoucí pokožky.  

• Epidermis dosahuje tloušťky 0,03 až 0,05 mm. 
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Kůže je živý orgán. Nikdy není v klidu. V různých ročních obdobích a v různých fázích 

života vyžaduje různou péči. Základ pro krásnou pleť je však vždy stejný. Nejdůležitější je 

zdravý životní styl, při kterém bude pleť zásobena živinami zevnitř. Žádný výrobek určený 

k péči o pleť ani žádný systém péče nemůže být účinný bez:   

• dostatečného přísunu vody během celého dne,  

• použití správných výrobků s ochranným faktorem při pobytu na slunci,  

• pravidelného cvičení,  

• zdravé výživy.  

 Čas nemůžeme zastavit, víme však, že můžeme ovlivnit některé z faktorů, které na naši 

pleť působí, a můžeme se tedy – do určité míry – ochránit před některými známkami 

předčasného stárnutí. 

 Když pochopíme faktory, které pleť ovlivňují, a rozumně změníme své návyky a životní 

styl, můžeme utlumit, a v některých případech dokonce porazit, některé z nejúpornějších 

nepřátel naší pokožky.  

Zamyslete se nad tím, zda můžeme tyto faktory ovlivnit.  

Vše záleží na nás.  

• Co jíme – naše pleť bude například vděčná za čerstvou zeleninu, ovoce a celozrnné 

výrobky. 

 • Jak čelíme stresu (nadmíra stresu vede k vyčerpání a projeví se na pleti) – zkuste se 

smát, a tím zmírnit stres; nebo zajděte na návštěvu k přátelům. 

 • Jak dlouho spíme – obecně platí, že potřebujeme 7 – 8 hodin spánku. 

 • Toxické látky (kouření, alkohol) – omezit na minimum. A nyní se zamyslete nad tím, zda 

můžeme něco podniknout proti následujícím faktorům? 
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•Počasí – nemůžeme ovlivnit vlhkost, vítr a déšť, můžeme však naši pleť odpovídajícím  

způsobem ošetřit.  

• Sluneční záření – pleť bychom neměli vystavovat slunci a měli bychom používat  

přípravky s ochranným faktorem (OF).  

• Hormony – působení hormonů v organismu nemůžeme ovlivnit, můžeme však dbát na  

celkový zdravotní stav (doplňky stravy, cvičení, omezit alkohol a kofein, nekouřit).  

• Znečištění životního prostředí – můžeme ovlivnit, jak dlouho budeme znečištění  

vystaveni. Všechny tyto faktory mohou způsobovat předčasné stárnutí – naše rozhodnutí  

tudíž ovlivňují náš vzhled, který budeme ukazovat světu. 
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Žádní dva lidé nemají stejnou pleť. Všichni máme individuální rysy. Když však chceme 

najít vhodný způsob ošetření pleti, musíme určit typ a stav pleti. Jeden člověk může mít 

normální až mastnou pleť, druhý může mít suchou nebo stárnoucí pleť nebo pleť vyžadující 

zvláštní péči. Každý typ pleti vyžaduje zvláštní přístup, aby si pleť udržela mladistvý vzhled 

a jas. Určení typu pleti je prvním krokem k tomu, abychom zvolili správné výrobky pro 

péči o pleť a vhodný systém péče.  

 

 

 

a) Pozorujeme viditelné vlastnosti pleti:  

• struktura  

• velikost pórů  

• akné • jemné vrásky  

• hlubší vrásky  

• zbarvení  

• lesk  

• oční partie 

 • pevnost 

 • T-zóna  

 

b) Požádáme zákaznici, aby nám popsala svou pleť a návyky. Příklady otázek, 

které můžete použít:  

• Jaký pocit máte ráno po umytí pleti? Máte pocit, že máte napjaté a suché tváře?  

• Mastí se vám v průběhu dne oblast tzv. T-zóny?  

• Jak často se vám objevují nečistoty? 

 • Která z obličejových partií vám způsobuje největší problémy? Můžete ji prosím popsat?  

• Co by měl umět váš „výrobek se zázračným účinkem“?  
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Typy pleti se obvykle dělí na tři základní kategorie. Většina typů pleti neodpovídá těmto 

kategoriím úplně přesně, tato klasifikace však nám poskytuje dobrý výchozí bod pro volbu 

správných výrobků pro péči o pleť.  

  

 

Nadměrná činnost mazových žláz, tvorba nadměrného množství mazu: 

 • Nevýrazná, pevná struktura  

• Velké póry, zejména na nose a bradě 

 • Časté nečistoty a pupínky 

 • Nejsou viditelné žádné jemné ani hlubší vrásky  

  

 

Pleť nedokáže udržet dost vlhkosti: 

 • Nerovnoměrná, drsná a šupinatá struktura  

• Jemné póry  

• Minimální či žádné nečistoty 

 • Viditelné jemné či hlubší vrásky  

  

 

Mastná v oblasti T-zóny, suchá v ostatních partiích, například na tvářích:  

• Nerovnoměrná struktura 

 • Velké póry na nose, na čele a na bradě a v jejich okolí  

• Nečistoty v oblasti T-zóny  

• Minimální výskyt jemných či hlubších vrásek pod očima  

• Suché tváře 
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Kromě toho, že se zákaznicí určíte správný typ pleti, je rovněž důležité porozumět 

zvláštním potřebám pleti. K nim může patřit:  

• Stárnoucí pleť (viditelné jemné a hlubší vrásky)  

• Problematická pleť (nečistoty a pupínky)  

• Citlivá pleť  

• Velmi suchá a šupinatá pleť 

 • Otoky  

• Nevýrazná pleť 
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Základní péče o pleť je důležitá, protože... 

 

 • chrání pleť před vlivy životního prostředí (např. poškození slunečním zářením, 

znečištění), 

 • odstraňuje líčidla, prach i přebytečný maz,  

• udržuje pleť v čistotě, aby vypadala svěže a zdravěji, 

 • hydratuje pleť, zajišťuje jí rovnováhu a udržuje ji v dobré kondici.  

Základní péče o pleť obsahuje tři jednoduché kroky – čištění, tonizaci a hydrataci – ráno 

a večer!  

V noci se naše pleť regeneruje a tělo kůží vylučuje pot a některé další látky. 

Vzhledem k těmto vnitřním procesům musíme ráno pleť vyčistit. Večerní 

čištění je nutné, abychom odstranili vnější nečistoty jako líčidla a prach z 

ovzduší. 

 

 

• Odstraňuje nadbytečný maz, aniž by pleť vysušoval  

• Jemně a důkladně odstraňuje líčidla  

• Odstraňuje povrchové nečistoty z pórů  

 

 

 

 

• Odstraňuje nečistoty, které na pokožce zůstaly po použití čisticího přípravku 

 • Osvěžuje a oživuje pleť  

• Dodává pleti nezbytnou vlhkost  

• Připravuje pleť na další ošetření  
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• 

 

• Chrání před sluncem a vlivy životního prostředí 

• Chrání před ztrátou vlhkosti  

• Dodávají aktivní složky  

• Chrání pleť před předčasným stárnutím  

Zlaté pravidlo denní péče o pleť v každém věku: ČIŠTĚNÍ, TONIZACE a 

HYDRATACE – dvakrát denně! 

 

 

 

 

Pokud má naše pleť speciální požadavky, budeme pravidelně používat určité doplňkové 

výrobky (např. každý týden, dvakrát za týden, sezónně).   

Doplňkové výrobky, např. oční krém, peeling, sérum, maska apod., se používají v souladu 

se speciálními potřebami (o některých se dozvíte v rámci tohoto kurzu v kapitole Typy 

pleti, část Speciální potřeby pleti), které pleť může vykazovat.  

Co doplňkové výrobky umějí 

 • zbavit pleť odumřelých buněk 

 • podpořit proces přirozené obnovy pleti  

• rozjasnit a tonizovat 

 • zajistit hlubší čištění  

• odhalit mladistvě vyhlížející pokožku 
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Odpovězte na níže uvedené otázky a zjistěte, jaký je váš typ pleti. Jednoduše zaškrtněte 

tvrzení a), b) nebo c), které se nejlépe hodí k vaší pleti.  

 

 

(a) pleť je napjatá a drsná  

(b) pleť je trochu mastná  

(c) některá místa jsou mastná, jiná napjatá  

 

 

(a) skoro nikdy  

(b) často  

(c) jen v tzv. T-zóně (čelo, nos, brada)  

 

 

 

(a) je jemná a průsvitná 

(b) je poměrně drsná a nevyrovnaná  

(c) je kombinací výše uvedeného  

 

 

(a) dělají se na ní šupinky, je rozpraskaná  

(b) leskne se 

 (c) leskne se v tzv. T-zóně  

 Nyní spočítejte, kolik odpovědí a), b) a c) jste nasbírali. 

Pokud jste odpovídali převážně a), je vaše pleť suchá.  

Pokud jste odpovídali převážně b), je vaše pleť mastná.  

Pokud jste odpovídali převážně c), je vaše pleť smíšená 


