Kas ir infekcija?

Kuros gadījumos ieteicams izvēlēties mezoterapijas

Kas ir sēnītes?

metodi?

Kas ir baktērijas?

Kāds ir ieteicamais kurss, ja tāds nepieciešams,

Kurš no nosauktajiem mikroorganismiem ir

pielietojot mezoterapijas metodi?

vissīkākais?

Kādas ir mezoterapijas kontrindikācijas?

Mikroorganisms, kas nokļūstot asinīs tur vairojas,

Kādi ir ieteikumi pirms mezoterapijas procedūrām?

izraisa:

Kura no minētajām mezoterapijas tehnikām nav

Bakteriofāgs ir:

pareiza?

Baktērijas vairojas:

Mezoterapiju sejai, galvenokārt veic dziļumā līdz:

Dažas baktērijas nelabvēlīgos apstākļos veido:

Mazi asinsizplūdumi adatas dūriena vietā liecina par:

Kura no atbildēm visprecīzāk raksturo mezoterapijas Kas ir mezoterapija?
procedūru?

Veicot sejas mezoterapiju, adatas atļaujamais dziļums

Veicot mezoterapiju intradermāli tiek veidotas mikro: ādā ir:
Ko nav ieteicams darīt pēc mezoterapijas

Mezoterapijas procedūru raksturo:

procedūrām?

Normālas ādas reakcija tūlīt pēc mezoterapijas ir:

Kāds ir ieteicamais kurss, ja tāds nepieciešams,

Kad nedrīkst veikt manikīru un pedikīru?

pielietojot mezoterapijas metodi?

Klasiskā manikīra un pedikīra atšķirība no aparātu

Kādi ir ieteikumi pirms mezoterapijas procedūrām?

pielietojuma, to var veikt:

Mezoterapiju sejai, galvenokārt veic dziļumā līdz:

Instrumentus pēc manikīra un pedikīra procedūras

Kas ir mezoterapija?

vispirms ir:

Mezoterapijas procedūru raksturo:

Rokas un kājas pirms manikīra un pedikīra:

Kuros gadījumos ieteicams izvēlēties mezoterapijas

Kosmētiķes drošības pasākumos neietilpst:

metodi?

Veļu uz klienta kušetes jāmaina:

Mezoterapiju sejai, galvenokārt veic dziļumā līdz:

Antiseptikas pasākumos, kas samazina baktēriju

Veicot sejas mezoterapiju, adatas atļaujamais dziļums skaitu brūcē, ietilpst:
ādā ir:

Aseptika ir princips, kas nosaka, ka visam, kas

Normālas ādas reakcija tūlīt pēc mezoterapijas ir:

saskaras ar brūci, ir jābūt:

Kura no atbildēm visprecīzāk raksturo mezoterapijas Mehāniskā dezinfekcijas metode ir:
procedūru?

Kosmētiskajā procedūrā izmantotie instrumenti

Cik dziļi tiek ievadītas mikroinjekcijas ,

jādezinficē:

mezoterapijas procedūras laikā?

Kāds dokuments Latvijā nosaka higiēnas prasības

Veicot mezoterapiju intradermāli tiek veidotas mikro: kosmētiskajiem kabinetiem?
Kādā leņķī tiek veikti mikrodūrieni veicot

Klasiskā uzacu forma ir:

mezoterapiju intradermāli?

Konsīlers ir:

Ko nav ieteicams darīt pēc mezoterapijas

Kas ir hidrolats:

procedūrām?

Kliņģerīšu un asinszāles eļļas ir:

Kas samazina masāžas eļļu derīguma termiņu un

Skropstu krāsošanai kosmētiskajā salonā izmanto:

veicina to bojāšanos:

Siltā vaska pielietošanas temperatūra ir:

Kas ir Persea gratissima/americana:

Siltā vaska pielietošanas temperatūra ir:

Kas klienta sejas ādas analīzes lapā ir jāatzīmē kā

Masāžas pamatpaņēmieni ir:

labdabīgs ādas veidojums?

Vārds Masāža cēlies no:

Kāds ir kosmētiskās ievadprocedūras mērķis?

Kādā veidā vislabāk nomaskēt krunciņas zem acīm?

Ķermeņa masāžas paņēmienu vēlamie virzieni:

Kā var vizuāli labāk maskēt tumšos lokus un maisiņus

Klasiskās kosmētiskās sejas masāžas kurss pirms

zem acīm?

sejas plastiskajām operācijām:

Glāstīšanas tehnikas būtība ir:

Karstā vaska pielietošanas temperatūra ir:

Limfātiskajai sistēmai raksturīgs:

Karstā vaska pielietošanas kontrindikācijas ir:

Pats lielākais organisma limfvads ir:

Kas ir celulīts?

Krūšu limfvads savāc limfu no:

Ko pievieno masāžas eļļām, lai aizkavētu eļļu

Masāžas veikšanas virziens:

oksidēšanos?

Masāžas paņēmiena berzēšana veikšanas būtība ir

Kas ir mikrodermabrāzija?

audu:

Kas ir mezoterapija?

Mīcīšanas fizioloģiskā iedarbība ir:

Kas ir mikropigmentācija?

Masāžas paņēmiena Glāstīšana fizioloģiskā iedarbība

Karstā vaska pielietošanas kontrindikācijas ir:

uz ķermeni ir:

Kontrindikācija kosmētiskajām procedūrām ir:

Masāžas paņēmiena Vibrācija fizioloģiskā iedarbība

Sejas masāžas kontrindikācijas ir:

uz ķermeni ir:

Vispārējo ķermeņa masāžu nedrīkst veikt, ja klientam Sejas masāžas kontrindikācijas ir:
ir:

Atzīmējiet sejas masāžas līniju nosaukumu:

Sejas masāžas kontrindikācija ir:

Vispārējo ķermeņa masāžu nedrīkst veikt, ja klientam

Viens no sejas limfodrenāžas masāžas rezultātiem ir: ir:
Zilus riņķus zem acīm var notušēt ar:

Galvas masāžas kontrindikācija ir:

Vispiemērotākās ēteriskās eļļas taukainas ādas

Apkakles zonas masāžas kontrindikācijas ir:

kopšanā:

Masāžas paņēmiena "berzēšana" fizioloģiskā ietekme

Vispiemērotākās ēteriskās eļļas sausas ādas kopšanā: uz ķermeni ir:
Vispiemērotākās taukeļļas sausas ādas kopšanā:

Dziļās mīcīšanas rezultāts var būt:

Šūnu membrānas laiž cauri vielas, kuras galvenokārt Sejas masāžas kontrindikācija ir:
sastāv no:

Viens no sejas limfodrenāžas masāžas rezultātiem ir:

Uz ko galvenokārt iedarbojas maidzīšanas

Zilus riņķus zem acīm var notušēt ar:

paņēmiens?

Sarkanus plankumus uz sejas var nomaskēt ar:

Sejas tvaicēšanas laikā, klientam:

Klasiskā uzacu forma ir:

Veicot Žakē masāžu, nelieto:

Konsīlers ir:

Žakē masāžu veic:

Ēteriskās eļļas, ko nedrīkst lietot grūtniecības laikā:

Sejas plastisko vibrācijas masāžu veic, pielietojot:

Vispiemērotākās ēteriskās eļļas taukainas ādas

Kuras ēteriskās eļļas ir ar foto sensibilizējošu

kopšanā:

iedarbību?

Vispiemērotākās ēteriskās eļļas sausas ādas kopšanā: Ieteicamā sausas sejas ādas kopšanas procedūra ir:
Vispiemērotākās taukeļļas sausas ādas kopšanā:

Jutīgas ādas pazīmes nav:

Fotosensibilizējošas ēteriskās eļļas:

Normālai āda nav raksturīgs:

Kura organisma sistēma reaģē pirmā, ieelpojot

Sausas ādas pazīme nav:

ēterisko eļļu:

Ādas pamattipi ir:

Kuras ēteriskās eļļas stimulē endorfīnu jeb laimes

Kuperozu ādu visspilgtāk raksturo:

hormonu izdalīšanos organismā:

Kuras no nosauktajām neatbilst taukainas ādas

Minerāleļļa ir:

pazīmēm?

Kas ir hidrolats:

Ievadprocedūrā ādu neattīra ar:

Kliņģerīšu un asinszāles eļļas ir:

Kāds ir kosmētiskās ievadprocedūras mērķis?

Kas samazina masāžas eļļu derīguma termiņu un

Pēc sejas tīrīšanas ieteicams uzlikt sejas masku:

veicina to bojāšanos:

Kriodestrukciju kosmetoloģijā pielieto:

Kuru ēterisko eļļu iegūst no auga saknēm:

Kāda kosmētiskā manipulācija veicama pirms

Ar ko izskaidrojams ēterisko eļļu iedarbības

vaksācijas?

mehānisms uz cilvēka organismu:

Kura no nosauktajām nav kondrindikācija sejas

Kuras ir visātrāk gaistošās ēteriskās eļļas:

tīrīšanai?

Kādām īpašībām jāpiemīt ēteriskajai eļļai, lai to

Sejas tvaicēšanas laikā, klientam:

lietotu acne vulgaris gadījumā:

Kuru no masāžām nepielieto sausai ādai?

Gatavojot 0,5% masāžas eļļu maisījumu (10 ml),

Ķermeņa masāžas paņēmienu vēlamie virzieni:

ēterisko eļļu es ņemšu:

Ar kuru no minētajiem paņēmieniem uzsāk klasisko

Kurām ēterisko eļļu sastāvdaļām ir fototoksiska

masāžu?

iedarbība:

Klasiskās kosmētiskās sejas masāžas kurss pirms

Šūnu membrānas laiž cauri vielas, kuras galvenokārt sejas plastiskajām operācijām:
sastāv no:

Veicot Žakē masāžu, nelieto:

Kādam faktoram nav ietekmes uz ādas spēju uzņemt Žakē masāžu veic:
ēterisko eļļu:

Langera līnijas ir:

Kura no minētām procedūrām netiek pielietota

Sejas plastisko vibrācijas masāžu veic, pielietojot:

anticelulīta programmās?

Cik ilgā laikā veicama klasiskā sejas un dekoltē

Kas ir Persea gratissima/americana:

masāža?

Langera līnijas ir:

Kā pareizi veikt uzacu korekciju?

Uz ko galvenokārt iedarbojas maidzīšanas

Skropstu krāsošanai kosmētiskajā salonā izmanto:

paņēmiens?

Karstā vaska pielietošanas temperatūra ir:

Kas klienta sejas ādas analīzes lapā ir jāatzīmē kā

Siltā vaska pielietošanas temperatūra ir:

labdabīgs ādas veidojums?

Karstā vaska pielietošanas kontrindikācijas ir:
Kontrindikācijas pie depilācijas veikšanas ir:

Kas ir celulīts?

Kādā veidā vislabāk nomaskēt krunciņas zem acīm?

Sausas, jutīgas ādas attīrīšanai un tonizēšanai lieto:

Kuras no ēteriskajām eļļām satur fitoestrogēnus?

Kādā veidā vislabāk nomaskēt krunciņas zem acīm?

Kāda ir galvenā priekšrocība ķermeņa ietīšanai ar

Ēteriskās eļļas, kas visvairāk atbilst taukainas ādas

siltiem dubļiem?

kopšanai ir:

Sejas masāžas kontrindikācija ir:

Ko pievieno masāžas eļļām, lai aizkavētu eļļu

Atzīmēt sejas masāžas līniju nosaukumu

oksidēšanos?

Kāda eļļa ir visvairāk piemērota taukainas sejas ādas

Ēteriskās eļļas, ko lieto sausas, kuperozas ādas

masāžai?

kopšanā:

No cik slāņiem sastāv epiderma?

Kāda krāsa dod dzīves enerģiju un spēku?

Kāda ir eksfoliācijas iedarbība?

Kad nedrīkst veikt manikīru un pedikīru?

Kontrindikācija kosmētiskajām procedūrām ir:

Aparātmanikīru un aparātpedikīru atšķirībā no

Kādi ir sausas ādas iemesli?

klasiskā var veikt:

Masāžas pamatpaņēmieni ir:

Instrumentus pēc manikīra un pedikīra procedūras

Vārds Masāža cēlies no:

vispirms ir:

Masāžas iedarbība uz ādu ir:

Kas ir mikrodermabrāzija?

Bioreviatalizācija ir

Kas ir mezoterapija?

Kuperozai ādai kontrindicēts

Kas ir mikropigmentācija?

Kuras no ēteriskajām eļļām satur fitoestrogēnus?

Karstā vaska pielietošanas kontrindikācijas ir:

Ēteriskās eļļas, kuras aizliegts lietot grūtniecības

Sejas ādas stāvokļi ir:

laikā:

Kuru no vaskiem uzklāj plānā kārtiņā un noņem ar

Ēteriskās eļļas, ko lieto taukainas ādas kopšanā:

papīra loksnes palīdzību? ...

Ēteriskās eļļas, ko lieto sausas, kuperozas sejas ādas

Kuru no vaskiem uzklāj plānā kārtiņā un noņem ar

tipa kopšanā:

papīra loksnes palīdzību?

Ēteriskās eļlas ar fotosenbilizējošu iedarbību:

Siltā vaska pielietošanas temperatūra ir:

0,7%-1% ēterisko eļļu maisījums aromterapijā

Ievadprocedūrā ādu neattīra ar:

nozīmē:

Kāds ir kosmētiskās ievadprocedūras mērķis?

Ko pievieno masāžas eļļām, lai nerastos rūgšanas

Pēc sejas tīrīšanas ieteicams uzlikt sejas masku:

process?

Kriodestrukciju kosmetoloģijā pielieto:

Faktori, kurus skatās izvēloties toni lūpu, acu vai

Kāda kosmētiskā manipulācija veicama pirms

uzacu mikropigmentācijai, ir visi izņemot:

vaksācijas?

Kas ir mikropigmentācija?

1% ēterisko eļļu maisījums aromterapijā nozīmē:

Viena no mikropigmentācijas kontrindikācijām?

Ieteicamā sausas sejas ādas kopšanas procedūra ir:

Kādi ir mikropigmentācijas veikšanas visbiežākie

Normālai āda nav raksturīgs:

iemesli?

Sausas ādas pazīme nav:

Vai mikropigmentācijas procedūru var veikt mājas

Kādam nolūkam lieto maskējošo zaļo korektoru?

apstākļos ?

Kuperozu ādu visspilgtāk raksturo:

No kā atkarīgs mikropigmentācijas noturīgums?

Cik aptuveni ilgs ir mikropigentācijas noturīgums?

Kas nosaka pigmenta noturību ādā:

Vai meistars, veicot mikropigmentāciju, izmanto

Hromatiskajā aplī par pamatkrāsām tiek uzskatītas:

“naturālos” pigmentus?

Kas ir mikropigmentācija?

Kurā ādas slānī tiek ievadīts krāsas pigments?

Viena no mikropigmentācijas kontrindikācijām?

Kādi atsāpināšanas līdzekļi tiek pielietoti veicot

Kādi ir mikropigmentācijas veikšanas visbiežākie

mikropigmentāciju?

iemesli?

Ar ko mikropigmentācija atšķiras no citām metodēm? Vai mikropigmentācijas procedūru var veikt mājas
Kādām prasībām jābūt, lai veiktu mikropigmentācijas apstākļos ?
procedūras?

No kā atkarīgs mikropigmentācijas noturīgums?

Mikropigmentējot pigments izgulsnējas:

Cik aptuveni ilgs ir mikropigentācijas noturīgums?

Īslaicīgās kontrindikācijas mikropigmentācijā ir visas, Vai meistars, veicot mikropigmentāciju, izmanto
izņemot:

“naturālos” pigmentus?

Pilnīga ādas atjaunošanās pēc mikropigmentācijas

Kurā ādas slānī tiek ievadīts krāsas pigments?

procedūras notiek pēc:

Kādi atsāpināšanas līdzekļi tiek pielietoti veicot

Faktori, kurus skatās izvēloties toni lūpu, acu vai

mikropigmentāciju?

uzacu mikropigmentācijai, ir visi izņemot:

Ar ko mikropigmentācija atšķiras no citām metodēm?

Iemesli, kad nedrīkst veikt mikropigmentāciju, ir visi, Kādām prasībām jābūt , lai veiktu
izņemot:

mikropigmentācijas procedūras?

Zona, kurā visilgāk noturas pigments ir:

Mikropigmentējot pigments izgulsnējas:

Pēc ķīmiskā sastāva visstabilākais ir:

Īslaicīgās kontrindikācijas mikropigmentācijā ir visas,

Kas nosaka pigmenta noturību ādā:

izņemot:

Hromatiskajā aplī par pamatkrāsām tiek uzskatītas:

Pilnīga ādas atjaunošanās pēc mikropigmentācijas

Faktori, kurus skatās izvēloties toni lūpu, acu vai

procedūras notiek pēc:

uzacu mikropigmentācijai, ir visi izņemot:

Faktori, kurus skatās izvēloties toni lūpu, acu vai

Īslaicīgās kontrindikācijas mikropigmentācijā ir visas, uzacu mikropigmentācijai, ir visi izņemot:
izņemot:

Iemesli, kad nedrīkst veikt mikropigmentāciju, ir visi,

Mikropigmentējot pigments izgulsnējas:

izņemot:

Īslaicīgās kontrindikācijas mikropigmentācijā ir visas, Zona, kurā visilgāk noturas pigments ir:
izņemot:

Pēc ķīmiskā sastāva visstabilākais ir:

Pilnīga ādas atjaunošanās pēc mikropigmentācijas

Kas nosaka pigmenta noturību ādā:

procedūras notiek pēc:

Hromatiskajā aplī par pamatkrāsām tiek uzskatītas:

Faktori, kurus skatās izvēloties toni lūpu, acu vai

Pilnīga ādas atjaunošanās pēc mikropigmentācijas

uzacu mikropigmentācijai, ir visi izņemot:

procedūras notiek pēc:

Iemesli vai vieta, kur nedrīkst veikt

Faktori, kurus skatās izvēloties toni lūpu, acu vai

mikropigmentāciju ir visi, izņemot:

uzacu mikropigmentācijai, ir visi izņemot:

Zona, kurā visilgāk noturas pigments ir:

Mikropigmentējot pigments izgulsnējas:

Pēc ķīmiskā sastāva visstabilākais ir:

Īslaicīgās kontrindikācijas mikropigmentācijā ir visas, Aseptika ir princips, kas nosaka, ka visam, kas
izņemot:

saskaras ar brūci, ir jābūt:

Kas ir blefaroplastika?

Mehāniskā dezinfekcijas metode ir:

Rinoplastika ir:

Kosmētiskajā procedūrā izmantotie instrumenti

Kas ir sēnītes?

jādezinficē:

Pacientu ar plaušu tūsku novieto:

Kāds dokuments Latvijā nosaka higiēnas prasības

Kosmētiķes drošības pasākumos neietilpst:

kosmētiskajiem kabinetiem?

Antiseptikas pasākumos, kas samazina baktēriju

Pie ģīboņa cietušo novieto:

skaitu brūcē, ietilpst:

Pacientu ar plaušu tūsku novieto:

Kosmētiskajā procedūrā izmantotie instrumenti

Dermabrāzijas rezultātā notiek:

jādezinficē:

Palīdzības sniedzējs veicot elpošanas kontroli 10

Pie ģīboņa cietušo:

sekundēs to veic:

Dermabrāzijas rezultātā notiek:

Veicot atdzīvināšanas pasākumus pieaugušajiem

Ļoti šauras abu acu zīlītes novēro:

palīdzības sniedzējs veic :

Bronhiālās astmas lēkmes laikā tiek novērota:

Kurš no mikroorganismiem ir vissīkākais?

Pieaugušā reanimāciju viens cilvēks veic sekojošā

Mikroorganisms, kas nokļūstot asinīs tur vairojas,

režīmā:

izraisa:

Pacientu ar plaušu tūsku novieto:

Bronhiālās astmas lēkmes laikā novēro:

Keloīda rēta ir:

Cik daudz laika jāpatērē, lai noteiktu pulsa esamību

Kas ir blefaroplastika?

uz a. carotis?

Dermabrāzijas rezultātā notiek:

Skaistumkopšanas speciālista drošības pasākumos

Rinoplastika ir:

neietilpst:

Mehāniskā dezinfekcijas metode ir:

Aseptika ir:

Kas nav infekcija?

Infekcijas slimību slimnieks visbīstamākais

Kas ir sēnītes?

apkārtējiem ir:

Dažas baktērijas nelabvēlīgos apstākļos veido:

Aseptika nosaka - visam, kas saskaras ar brūci, jābūt

Ļoti šauras abu acu zīlītes novēro:

…

Bronhiālās astmas lēkmes laikā tiek novērota:

Pēc liposakcijas ieteicams veikt:

Pieaugušā reanimāciju viens cilvēks veic sekojošā

Anafilaktiskais šoks ir:

režīmā:

Baktērijas vairojas:

Pacientu ar plaušu tūsku novieto:

Mastektomija ir

Kas ir baktērijas?

Lokālie un sistēmiskie antibiotiķi paredzēti

Kosmētiķes drošības pasākumos neietilpst:

C hepatīta infekciju var inficēties

Veļu uz klienta kušetes jāmaina:

HIV/AIDS var inficēties

Antiseptikas pasākumos, kas samazina baktēriju

Vakcinācija iespējama pret:

skaitu brūcē, ietilpst:

Nieru slimniekam slimības sākumā raksturīga tūskas
lokalizācija ir:

Holecistīta gadījumā sāpes labajā paribē izstaro uz:

Kosmētisko līdzekļu ražotājfirmai ir

Pulsa izkritienu sauc par:

mazumtirdzniecības veikali. Kāds ir šīs

Ko medicīnā saprot ar jēdzienu “hipoksija”?

uzņēmējdarbības mērķis?...

Raksturīgākās subjektīvās izjūtas pacientam sirds

Pārbaudes termiņam, pieņemot darbā jaunu

ritma traucējumu gadījumos:

darbinieku jābūt:

Ķermeņa temperatūrai paaugstinoties par vienu grādu Cik liels PVN ir jāmaksā par kosmētikas līdzekļiem?
pulsa biežums:

Uzņēmuma gada bilances pamatmērķis:

Spiedošu sāpju rašanās aiz krūšu kaula fiziskas

Kurš ir pirmais no pirkšanas lēmuma pieņemšanas

slodzes laikā un to beigšanās 1 – 2 min pēc slodzes … posmiem?
Kāds dokuments regulē darba tiesiskās attiecības?

Kā nosaukt situāciju, kad par noteiktu cenu pieprasa

Konflikta novēršanā starp klientu un darbinieku

vairāk preču nekā piedāvā?

vislabāk izmantot:

Kā nosaukt situāciju, kad par noteiktu cenu pieprasa

Lai nodibinātu skaistumkopšanas SIA, Latvijā

vairāk preču nekā piedāvā?

noteiktais minimālais statūtu kapitāls ir:

Konflikta novēršanā starp klientu un darbinieku

Mārketinga kompleksā neietilpst:

vislabāk izmantot:

Pārbaudes termiņam, pieņemot darbā jaunu

Pakalpojumu cenas skaistumkopšanas salonos ir

darbinieku jābūt:

jāaprēķina:

Uzņēmuma gada bilances pamatmērķis:

Produkta cenā ieskaita:

Kā nosaukt situāciju, kad par noteiktu cenu pieprasa

Pieaugot tirgus cenām:

vairāk preču nekā piedāvā?

Hialuronskābes pildvielu (filleru) injekcijas drīkst

Konflikta novēršanā starp klientu un darbinieku

veikt

vislabāk izmantot:

Botulīna injekcijas skaistumkopšanas procedūru

Produkta cenā ieskaita:

veikšanai drīkst veikt

Hialuronskābes pildvielu (filleru) injekcijas drīkst

Konflikta novēršanā starp klientu un darbinieku

veikt

vislabāk izmantot:

Kāds dokuments regulē darba tiesiskās attiecības?

Pakalpojumu cenas skaistumkopšanas salonos ir

Konflikta novēršanā starp klientu un darbinieku

jāaprēķina:

vislabāk izmantot:

Produkta cenā ieskaita:

Pakalpojumu cenas skaistumkopšanas salonos ir

Lai nodibinātu skaistumkopšanas SIA, Latvijā

jāaprēķina:

noteiktais minimālais statūtu kapitāls ir:

Lai nodibinātu skaistumkopšanas SIA, Latvijā

Pieaugot tirgus cenām:

noteiktais minimālais statūtu kapitāls ir:

SIA pamatkapitālu veido:

SIA pamatkapitālu veido:

Mārketinga kompleksā neietilpst:

Mārketinga kompleksā neietilpst:

Mārketinga pamatelementi:

Mārketinga pamatelementi:

Kosmētisko līdzekļu ražotājfirmai ir
mazumtirdzniecības veikali. Kāds ir šīs
uzņēmējdarbības mērķis?...

Pārbaudes termiņam, pieņemot darbā jaunu

Ar kādu psihisko procesu palīdzību cilvēki izzina

darbinieku jābūt:

apkārtējo pasauli?

Cik liels PVN ir jāmaksā par kosmētikas līdzekļiem? Personiskā distance saskarsmē starp 2 cilvēkiem ir:
Uzņēmuma gada bilances pamatmērķis:

Slikta kosmētiķes īpašība komunikācijā ar klientu ir:

Kurš ir pirmais no pirkšanas lēmuma pieņemšanas

Klienta uzticību visbiežāk zaudē kosmētiķe, kas:

posmiem?

Kosmētiskā salona administratora loma saskarsmē ar

Kā nosaukt situāciju, kad par noteiktu cenu pieprasa

klientu:

vairāk preču nekā piedāvā?

Strādājot ar histērisku un agresīvu klientu

Profesionālā ētika ir:

nepieciešams:

Speciālista pienākumi pret savu klientu ietver:

Kam dosiet priekšroku, pieņemot darbā jaunu

Ar kādu psihisko procesu palīdzību cilvēki izzina

darbinieku kosmētikas salonā?

apkārtējo pasauli?

Profesionālā ētika ir:

Personiskā distance saskarsmē starp 2 cilvēkiem ir:

Speciālista pienākumi pret savu klientu ietver:

Slikta kosmētiķes īpašība komunikācijā ar klientu ir: Ar kādu psihisko procesu palīdzību cilvēki izzina
Kosmētiskā salona administratora loma saskarsmē ar apkārtējo pasauli?
klientu:

Personiskā distance saskarsmē starp 2 cilvēkiem ir:

Strādājot ar histērisku un agresīvu klientu

Slikta kosmētiķes īpašība komunikācijā ar klientu ir:

nepieciešams:

Kosmētiskā salona administratora loma saskarsmē ar

Kam dosiet priekšroku, pieņemot darbā jaunu

klientu:

darbinieku kosmētikas salonā?

Strādājot ar histērisku un agresīvu klientu

Klienta uzticību visbiežāk zaudē skaistumkopšanas

nepieciešams:

speciālists, kas:

Kam dosiet priekšroku, pieņemot darbā jaunu

Speciālista pienākumi pret savu klientu ietver:

darbinieku kosmētikas salonā?

Skaistumkopšanas speciālista pienākumi pret savu

Klienta uzticību visbiežāk zaudē skaistumkopšanas

klientu ietver:

speciālists, kas:

Slikta skaistumkopšanas speciālistes īpašība

Speciālista pienākumi pret savu klientu ietver:

komunikācijā ar klientu ir:

Skaistumkopšanas speciālista pienākumi pret savu

Profesionālā ētika ir:

klientu ietver:

Kosmētiķa pienākumi pret savu klientu ietver:

Slikta skaistumkopšanas speciālistes īpašība
komunikācijā ar klientu ir:

