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ZESTAW 1 

1. Co to jest aseptyka i antyseptyka? 
2. Proszę omówić przeciwwskazania do wykonania zabiegów kosmetologicznych  

z użyciem kwasów. 
3. Proszę wymienić podologiczne metody korekcji wrastających paznokci. 
4. Co to jest trądzik różowaty? 
5. Proszę wymienić rodzaje i zastosowanie ortez. 
6. Proszę omówić zastosowanie alfa hydroksykwasów w pielęgnacji cer w różnym 

wieku z charakterystycznymi dla nich problemami.  
7. Proszę omówić zastosowanie aparatury kosmetologicznej w pielęgnacji cery 

dojrzałej. 
8. Proszę omówić formy modyfikacji klasycznego masażu kosmetycznego w zależności 

od wieku i stanu skóry klienta. 
9. Przed jakimi zabiegami kosmetologicznym należy wykonać próby uczuleniowe i jaki 

jest ich cel? 
10. Proszę omówić przeciwwskazania względne i bezwzględne w odniesieniu do 

zabiegów mechanicznego złuszczania aparaturowego. 
11. Proszę omówić budowę i podział aminokwasów. Co to są aminokwasy egzo-  

i endogenne? 
12. Proszę opisać budowę białka i jego struktury. 
13. Proszę wskazać najważniejsze funkcje białek. 
14. Proszę wymienić najważniejsze białka krwi i omówić ich budowę i funkcje. 
15. Jaka jest budowa i mechanizm działania enzymów? 
16. Proszę podać definicję i scharakteryzować zespół stopy cukrzycowej. 
17. Proszę podać przyczyny wrastania płytki paznokciowej. 
18. Proszę podać przyczyny powstawania, zabiegi w gabinecie podologicznym, 

pielęgnację domową w zespole pękających pięt. 
19. Proszę omówić procedury i urządzenia stosowane podczas dezynfekcji i sterylizacji  

w gabinecie podologicznym. 
20. Proszę scharakteryzować zakażenia wirusowe stóp. 
21. Jakie Pan/Pani zna metody odnowy biologicznej? 
22. Dlaczego woda stanowi przyjazne środowisko terapeutyczne? 
23. Jaka jest rola masażu w odnowie biologicznej? 
24. Proszę wymienić uszkodzenia zamknięte tkanek miękkich i omówić objawy. 
25. Proszę wymienić czynniki cywilizacyjne i omówić ich wpływ na życie i zdrowie 

człowieka. 
26. Proszę omówić obraz kliniczny i leczenie zakażeń wirusem brodawczaka. 
27. Proszę omówić patogenezę, obraz kliniczny i leczenie łojotokowego zapalenia skóry. 
28. Proszę omówić patogenezę, obraz kliniczny i leczenie wyprysku. 
29. Proszę omówić patogenezę, obraz kliniczny i leczenie AZS. 
30. Proszę omówić patogenezę, obraz kliniczny i leczenie łuszczycy. 
31. Proszę podać definicję substancji toksycznych naturalnych i syntetycznych. Proszę 

omówić zasadę Paracelsusa. 
32. Proszę podać definicję alergii. 
33. Proszę wymienić, najczęściej spotykane w kosmetologii, alergeny kontaktowe  

i podać ich źródła. 
34. Proszę omówić pozytywne i negatywne działanie botuliny. 
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35. Proszę scharakteryzować odczyny fototoksyczne i fotoalergiczne. 
36. W jakiej warstwie skóry znajdują się komórki Merkela, jak są zbudowane i do czego 

służą? 
37. Jaka jest różnica między bólem szybkim, a bólem powolnym? 
38. Jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi dorosłego człowieka i jakie są konsekwencje jego 

zaburzeń? 
39. Jakie są niekorzystne skutki otyłości? 
40. Jaka jest różnica między cukrzycą I i II typu? 
41. Co to jest krwotok? Proszę omówić rodzaje krwotoków i postępowanie  

krwotokach. 
42. Proszę omówić oparzenia termiczne, stopnie oparzeń i postępowanie w oparzeniach 

termicznych. 
43. Proszę wymienić mięśnie mimiczne twarzy. 
44. Proszę wymienić kości twarzoczaszki i proszę omówić budowę kości jarzmowej. 
45. Proszę omówić budowę poszczególnych warstw naskórka. 
46. Proszę wymienić nerwy czaszkowe i proszę omówić nerw trójdzielny i twarzowy. 
47. Proszę omówić budowę wątroby i jej wpływ na stan skóry. 
48. Jak dbano o higienę i urodę w Starożytnym Egipcie? 
49. W jakiej epoce i gdzie stosowano biel ołowianą, jaki miała skład i na jakich częściach 

ciała była stosowana? 
50. Proszę omówić osiągnięcia Persów w kosmetyce. 
51. Jakie zadania przypisane są kosmetologii? 
52. Proszę wymienić działania zapobiegające chorobom zawodowym w gabinecie 

kosmetycznym. 
53. Proszę wymienić 4 procesy składające się na metabolizm ksenobiotyków oraz  

3 bariery dla ksenobiotyków w obrębie ustroju człowieka. 
54. Czy w gabinecie kosmetycznym dopuszcza się stosowanie sterylizatorów kulkowych 

w celu sterylizacji narzędzi tnąco-kłujących? Jeżeli nie to proszę wyjaśnić dlaczego? 
55. Proszę wymienić, która ustawa jest najważniejsza w gabinecie kosmetycznym od 

2012 r., od kiedy straciło moc Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.02. 2004 (Dz. U. 
Nr 31, poz. 273) W sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakimi powinny 
podlegać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej? 

56. Proszę omówić generalne i parenteralne drogi podania leków. 
57. Proszę omówić wskazania i przeciwwskazania oraz działania niepożądane 

glikokortykosteroidów.   
58. Proszę omówić leki stosowane w terapii trądziku pospolitego.  
59. Proszę omówić leki przeciwgrzybicze. 
60.  Jakimi wartościami pH powinny charakteryzować się produkty do pielęgnacji twarzy 

(emulsje nawilżające)? 
61. Proszę omówić metody zwiększające lepkość fazy olejowej w emulsji. 
62. Jaka grupa środków powierzchniowo – czynnych stosowana jest w technologii 

produktów dziecięcych? 
63. Proszę podać 3 przykłady surowców o działaniu nawilżającym stosowanych  

w technologii kosmetyków. 
64. Co to jest humektant i jaką funkcję pełni w produkcie kosmetycznym? 
65. Proszę wymienić i omówić metody medyczne usuwania blizn. 
66. Na czym polega darsonwalizacja? Proszę omówić jej zastosowanie w kosmetologii. 
67. Proszę omówić metodykę sauny. Jakie sauna ma działanie na skórę? 
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ZESTAW 2 

1. Proszę podać różnicę między dezynfekcją, a sterylizacją.  
2. Proszę zaproponować pielęgnację domową i gabinetową cery naczyniowej.  
3. Proszę omówić budowę paznokcia.  
4. Proszę scharakteryzować metody pielęgnacji skóry szyi i dekoltu.  
5. Co to jest ortonyksja?  
6. Jakie są cele i protokoły zastosowania alfa hydroksykwasów w stężeniach do 8%, do 

30%, do 70%? 
7. Jakie są cele, wskazania i sposoby zastosowania alg w zabiegach dla poszczególnych 

rodzajów cer? 
8. Proszę omówić klasyczny masaż kosmetyczny i możliwości zastosowania jego 

elementów w innych procedurach kosmetycznych. 
9. Jaki jest cel i sposób przeprowadzenia próby uczuleniowej przed farbowaniem brwi  

i rzęs barwnikami naturalnymi i syntetycznymi? 
10. Proszę podać wskazania i przeciwwskazania bezwzględne i przykłady zastosowania 

aparatury w celu ułatwienia transportu substancji aktywnych w głąb skóry. 
11. Proszę wymienić kilka enzymów wykorzystywanych w przemyśle i kosmetologii. 
12. Proszę omówić budowę i funkcje kolagenu. 
13. Jakie są podobieństwa i różnice między kolagenem, elastyną i keratyną? 
14. Omów znaczenie witamin rozpuszczalnych w wodzie. 
15. Jaka jest rola witaminy C w metabolizmie człowieka? 
16. Proszę omówić zalecenia, co do pielęgnacji domowej stóp w przypadku osoby chorej 

na cukrzycę. 
17. Proszę omówić problem suchej skóra w obrębie stóp: objawy, przyczyny 

powstawania, zalecenia pielęgnacyjne. 
18. Z jakich elementów składa się wywiad podologiczny? 
19. Proszę podać podstawowe wyposażenie gabinetu podologicznego. 
20. Proszę scharakteryzować zmiany w obrębie stóp i nóg związane z niewydolnością 

żylną. 
21. Proszę wymienić zasady doboru indywidualnego metod odnowy biologicznej. 
22. Jakie Pan/Pani zna psychologiczne metody odnowy biologicznej? 
23. Proszę wymienić dyscypliny sportowe, w których uczestnicy są szczególnie narażeni 

na ostre urazy i wymienić na jakie? 
24. Po co stosuje się leczenie klimatyczne w odnowie biologicznej? 
25. Jakie Pan/Pani zna terapie naturalne stosowane w odnowie biologicznej? 
26. Proszę omówić różnice pomiędzy różą a cellulitem. 
27. Proszę omówić stany przedrakowe na przykładzie rogowacenia słonecznego. 
28. Proszę scharakteryzować znamiona atypowe. Co to jest zespół znamion atypowych? 
29. Proszę omówić patogenezę, obraz kliniczny i leczenie raka podstawnokomórkowego.   
30. Proszę omówić patogenezę, obraz kliniczny i leczenie raka kolczystokomórkowego. 
31. Proszę podać definicję zootoksyn wraz z przykładami. 
32. Proszę podać definicję nadwrażliwości. 
33. Proszę wymienić, najczęściej spotykaną, lokalizację zmian skórnych i wywołujące je 

ważne alergeny kontaktowe. 
34. Proszę omówić działanie pierwotnie drażniące dla skóry i podać przykłady substancji 

je wywołujących. 
35. Proszę scharakteryzować nasilenie odczynów niepożądanych po użyciu kosmetyków. 
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36. Co to są synapsy i w jaki sposób funkcjonują? 
37. Jak funkcjonują receptory czucia temperatury? 
38. Jak powstaje i do czego jest potrzebne ciśnienie rozkurczowe krwi? 
39. W jakiej chorobie dochodzi do znacznego wzrostu podstawowej przemiany materii 

 i dlaczego? 
40. W jaki sposób skóra reguluje temperaturę ciała? 
41. Proszę omówić rozpoznanie i technikę resuscytacji w zatrzymaniu oddechu i akcji 

serca. 
42. Proszę omówić oparzenia chemiczne, stopnie oparzeń i postępowanie w oparzeniach 

chemicznych. 
43. Proszę omówić budowę kręgów szyjnych. 
44. Proszę wymienić mięsnie szyi, omówić ich podział i przyczepy grupy powierzchownej. 
45. Proszę omówić budowę skóry właściwej. 
46. Proszę wymienić warstwy serca i scharakteryzować układ przewodzący serca. 
47. Proszę wymienić i omówić budowę makroskopową gruczołów dokrewnych 

wpływających na stan skóry. 
48. Z czym wiązano w Starożytnej Grecji kosmetykę i jak ją doskonalono? 
49. Jakie innowacje w zakresie higieny wprowadził ks. Sebastian Kneipp (1821-1897)? 
50. Jak wyglądała moda i uroda kobiety Renesansu? 
51. Proszę omówić zabieg manualnego oczyszczania cery. 
52. Jakie czynniki fizyczne działają na kosmetologa w gabinecie kosmetycznym? 
53. Jak postępujemy podczas procesu sterylizacji - 4 podstawowe działania? 
54. Jakie czynności wykonuje kosmetolog przed przystąpieniem do zabiegu? 
55. Jakie szczepienie jest wymagane u personelu pracującego w gabinecie 

kosmetologicznym i dlaczego? 
56. Proszę scharakteryzować grupę niesteroidowych leków przeciwzapalnych. 
57. Proszę scharakteryzować grupę leków przeciwalergicznych. 
58. Proszę scharakteryzować poszczególne grupy antybiotyków. 
59. Proszę omówić farmakoterapię depresji. 
60. Na czym polega proces solubilizacji? 
61. Proszę podać różnicę między alkoholem krótko łańcuchowym a długo łańcuchowym 

(etanol – alkohol cetylowy). 
62. Jaką funkcję pełnią silikony cykliczne w kosmetykach? 
63. Proszę podać 3 przykłady składników kosmetycznych poprawiających efekt krycia  

w podkładach. 
64. Jak wpływa mikronizacja talku na kolorystykę pudru do twarzy? 
65. Proszę wymienić i omówić metody kosmetologiczne usuwania przebarwień. 
66. Na czym polega mezoterapia, proszę omówić jej zastosowanie w kosmetologii. 
67. Co to jest IPL – do czego wykorzystuje się IPL w kosmetologii? 
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ZESTAW 3 

1. Co to jest karta klienta i do czego służy w gabinetach podologicznych? 
2. Proszę omówić fizjologiczne zmiany na skórze zachodzące u kobiet podczas ciąży. 
3. Proszę omówić zabiegowe i niezabiegowe metody korekcji wrastających paznokci.  
4. Proszę omówić przeciwwskazania do wykonania masażu ciała.  
5. Proszę podać przykłady dezynfekcji fizycznej i chemicznej.  
6. Proszę wymienić zabiegi kosmetyczne wykonywane przez starożytnych Egipcjan, 

które znane są we współczesnej kosmetologii. 
7. Jakie są cele, wskazania i sposoby zastosowania borowiny w zabiegach dla 

poszczególnych rodzajów cer? 
8. Proszę podać cel i opisać sposób prowadzenia karty klienta gabinetu 

kosmetologicznego. 
9. Proszę omówić zabiegi dla różnego rodzaju cer z możliwością zastosowanie masażu 

kosmetycznego. 
10. Proszę podać wskazania i przeciwwskazania bezwzględne i przykłady zastosowania 

aparatury mającej zastosowanie w zabiegach modelowania sylwetki. 
11. Proszę opisać znaczenie fizjologiczne i wykorzystanie w kosmetologii retinoidów. 
12. Proszę wymień funkcje witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. 
13. Jakie są skutki niedoboru witamin na zdrowie człowieka? 
14. Co to jest stres oksydacyjny i jakie są jego przyczyny i skutki? 
15. Co to są reaktywne formy tlenu i jaki jest ich wpływ na składniki komórek? 
16. Proszę omówić zakres działań podologa. 
17. W jaki sposób należy postępować w gabinecie podologicznym w przypadku klienta  

z cukrzycą? 
18. Proszę podać kosmetologiczne metody korekcji wrastającej płytki paznokciowej. 
19. Proszę wymienić i scharakteryzować deformacje ortopedyczne w obrębie stóp. 
20. Proszę scharakteryzować zakażenie grzybicze skóry stóp. 
21. Proszę omówić pozytywny wpływ aktywności fizycznej na układ krążenia człowieka. 
22. Proszę wymienić rodzaje saun i ich wpływ na organizm człowieka. 
23. Co to są kaletki maziowe występujące w stawach? 
24. Co do jest refleksologia stóp i dla kogo szczególnie polecana? 
25. Co to jest stres i jak wpływa na organizm? Jak sobie z nim poradzić? 
26. Proszę omówić najczęstsze zakażenia bakteryjne skóry. 
27. Proszę omówić postacie kliniczne grzybicy skóry. 
28. Proszę omówić różnice między trądzikiem różowaty a toczeniem rumieniowatym 

układowym. 
29. Proszę omówić klasyfikację pokrzywek, obraz kliniczny i leczenie. 
30. Proszę podać definicję fitotoksyn wraz z przykładami. 
31. Proszę podać definicję atopii. 
32. Proszę wymienić substancje odpowiedzialne za rozwój alergii zawodowych  

w gabinetach kosmetycznych. 
33. Proszę omówić najważniejsze składniki kosmetyków wywołujące zmiany alergiczne. 
34. Proszę scharakteryzować wskaźniki ryzyka występowania objawów niepożądanych, 

po użyciu kosmetyków na włosy. 
35. Co to jest ciśnienie osmotyczne? 
36. Dlaczego rozcieranie bolesnego miejsca łagodzi ból? 
37. Co to jest cykl sercowy i jakie są jego fazy? 
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38. Co to jest podstawowa przemiana materii i jaka jest jej wielkość u zdrowego 
dorosłego człowieka? 

39. Jakie zmiany w skórze występują w przypadku niedoczynności tarczycy? 
40. Proszę omówić odmrożenia, ocenę stopnia odmrożenia i postępowanie  

w odmrożeniach. 
41. Proszę omówić zasady postępowania w porażeniu prądem. 
42. Jakie elementy anatomiczne wchodzą w skład stawu i proszę omówić budowę stawu 

skroniowo- żuchwowego? 
43. Proszę omówić budowę i funkcje gruczołów łojowych. 
44. Proszę wymienić hormony, które wpływają na gospodarkę wodno-elektrolitową. 
45. Jakie wyróżniamy odcinki kręgosłupa, jak je oznaczamy w mianownictwie 

anatomicznym? 
46.  Proszę omówić unaczynienie skóry. 
47. Jak wyglądał makijaż kobiety w Persji? 
48. Co oznaczała ,,ozdobna muszka”, z czego była wykonana i w jakich celach była 

stosowana? 
49. Gdzie i kiedy urodziła się Helena Rubinstein, co wniosła do kosmetyki? 
50. Jakie nowości na rynek kosmetyczny wprowadzono w XIX wieku? 
51. Na jakie czynniki biologiczne narażony jest kosmetolog w gabinecie 

kosmetologicznym? 
52. Proszę wymienić 4 podstawowe zasady higieny personelu kosmetologicznego. 
53. Na czym polega sterylizacja, czy są wymagania, aby była stosowana w gabinecie 

kosmetycznym, jeżeli tak, to czego dotyczy? 
54. Proszę wymienić w jakich trzech grupach są klasyfikowane środki dezynfekcyjne. 
55. Proszę scharakteryzować środki uzależniające. 
56. Proszę omówić interakcje leków z pokarmem i alkoholem. 
57. Proszę omówić leki, które najczęściej powodują skórne reakcje nadwrażliwości.  
58. Proszę omówić różnice między lekami, a suplementami diety.  
59. Jaką funkcję pełni Sodium Laureth Sulfate w preparatach myjących?  
60. Co to są emolienty? Proszę podać przykłady. 
61. Jaka metoda zwiększa lepkość w roztworach wodnych typu żel pod prysznic? 
62. Proszę wymienić substancje naturalne pełniące funkcję barwników. 
63. Proszę podać 3 parametry oceny sensorycznej szamponu do włosów. 
64. Jakimi wartościami pH powinny charakteryzować się produkty do pielęgnacji twarzy 

(emulsje nawilżające)? 
65. Proszę wymienić i omówić metody medyczne usuwania nadmiernego owłosienia. 
66. Na czym polega jonoforeza? Proszę omówić jej zastosowanie w kosmetologii. 
67. Proszę omówić mechanizm złuszczania naskórka za pomocą kawitacji. 
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ZESTAW 4 

1. Proszę podać różnicę między hallux valgus, a hallux ridigius.  
2. Proszę zaproponować pielęgnację domową i gabinetową cery dojrzałej. 
3. Proszę omówić choroby płytki paznokciowej. 
4. Proszę omówić budowę włosa. 
5. Proszę wymienić cechy wrastającego paznokcia. 
6. Jakie są cele i protokoły zastosowania peelingów mechanicznych o różnej ziarnistości 

w zależności od rodzaju cery? 
7. Jakie są cele, wskazania i sposoby zastosowania glinek mineralnych w zabiegach dla 

poszczególnych rodzajów cer? 
8. Proszę wymienić zabiegi kosmetyczne wykonywane przez starożytnych Greków, które 

znane są we współczesnej kosmetologii. 
9. Proszę omówić wskazania względne i bezwzględne do wykonania zabiegu 

manualnego oczyszczania skóry. 
10. Proszę wymienić praktykowane w kosmetologii sposoby dezynfekcji skóry i omów ich 

zastosowanie w zabiegach.  
11. Proszę wymienić przykładowe antyoksydanty enzymatyczne i nieenzymatyczne oraz 

endo-  i  egzogenne. 
12. Proszę omówić budowę i funkcje węglowodanów. 
13. Proszę omówić budowę i funkcje lipidów. 
14. Jaka jest rola insuliny i glukagonu w organizmie człowieka? 
15. Co to są pierwiastki biogenne i jaka jest ich rola w organizmie? 
16. Jakie powikłania w obrębie stóp może dawać cukrzyca? 
17. Proszę scharakteryzować grzybicę paznokci stóp. 
18. Proszę omówić zastosowanie mocznika w pielęgnacji skóry stóp. 
19. Proszę omówić przyczyny powstawania, metody leczenia i zalecenia pielęgnacyjne 

przy nadmiernej potliwości stóp. 
20. Proszę omówić przyczyny powstawania, metody usuwania, pielęgnacja nadmiernego 

rogowacenia skóry stóp. 
21. Proszę omówić pozytywny wpływ aktywności fizycznej na układ oddechowy 

człowieka. 
22. Co to jest i od czego zależy wydolność organizmu? 
23. Proszę zaproponować zabiegi odnowy biologicznej dla osoby z dużym obciążeniem 

psychicznym w pracy. 
24. Co to jest zmęczenie? Jak się objawia? 
25. Proszę podać znane Pani urazy stawów związane z uszkodzeniem więzadeł. 
26. Proszę omówić patogenezę, postacie kliniczne i leczenie trądziku zwykłego. 
27. Proszę omówić patogenezę, postacie kliniczne i leczenie trądziku różowatego. 
28. Proszę omówić profilaktykę czerniaka oraz rolę kosmetologa w wykrywaniu 

wczesnych postaci. 
29. Co to jest i jak się objawia zapalenie mieszków włosowych i czyrak? Co to jest trójkąt 

śmierci? 
30. Proszę omówić patogenezę, postaci kliniczne i leczenie opryszczki. 
31. Proszę podać definicję ksenobiotyków wraz z przykładami przykłady. 
32. Proszę wymienić objawy wstrząsu anafilaktycznego. 
33. Proszę podać definicję i etiopatogenezę alergicznego wyprysku kontaktowego. 
34. Proszę wymienić i scharakteryzować odmiany kontaktowego zapalenia skóry,  
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w zależności od rodzaju czynników, które spowodowały jego wystąpienie. 
35. Proszę scharakteryzować wskaźniki ryzyka występowania objawów niepożądanych, 

po użyciu kosmetyków na twarz.  
36. Co to jest mielina we włóknie nerwowym, do czego służy i w jakiej chorobie dochodzi 

do jej rozpadu? 
37. Na jakie synapsy działa botox i jaki jest efekt jego działania? 
38. W której części serca powstają impulsy pobudzające ten narząd do skurczów? 
39. Do jakich zmian dochodzi w żyłach w przypadku żylakowatości? 
40. Co jest przyczyną akromegalii? 
41. Proszę omówić napad padaczkowy, objawy i postępowanie. 
42. Proszę omówić złamania, rodzaje złamań i zasady unieruchomienia złamanej 

kończyny. 
43. Z jakich części składa się aorta i omów jej odgałęzienia dochodzące do głowy i szyi? 
44. Proszę omówić budowę paznokcia. 
45. Z jakich warstw składa się skóra, proszę omówić warstwę naskórka żywego. 
46. Proszę wskazać i omówić te kości czaszki, które z punktu widzenia pracy kosmetologa 

są najważniejsze. 
47. Proszę omówić budowę i topografię gruczołów dokrewnych, które mają wpływ na 

proces przemiany materii i stan skóry. 
48. Jak wyglądał makijaż w epoce Baroku? 
49. Jakie środki stosowały Starożytne Rzymianki do wykonania makijażu? 
50. Gdzie i kiedy urodziła się Elizabeth Arden i jak brzmiało jej prawdziwe nazwisko i co 

wniosła do kosmetyki? 
51. Kim był Max Factor i jakie miał osiągnięcia w kosmetologii? 
52. Na czym polegają zabiegi higieniczno – sanitarne w gabinecie kosmetycznym? 
53. Jakie czynniki chemiczne występują w gabinecie kosmetologicznym? 
54. Proszę opisać, jakie są wymagania, co do pojemników, w których przeprowadzana 

jest dezynfekcja. 
55. Jakie narzędzia mogą być dezynfekowane preparatami sporobójczymi? 
56. Proszę omówić farmakoterapię trądziku różowatego.  
57. Proszę omówić zasady prowadzenia badań klinicznych. 
58. Proszę omówić mechanizmy rozwoju tolerancji na leki. 
59. Dlaczego powinniśmy leczyć nadciśnienie tętnicze? Proszę omówić farmakoterapię 

nadciśnienia tętniczego. 
60. Proszę wymienić po 2 przykłady surowców kosmetycznych hydrofobowych  

i hydrofilowych 
61. Proszę podać nazwę INCI najpopularniejszego spc anionowego i amfoterycznego. 
62. Proszę podać i omówić przykład zagęstnika hydrofilowego. 
63. Proszę wymienić 3 funkcję tlenku cynku w pomadce. 
64. Na czym polega ocena hedonistyczna emulsji? 
65. Proszę wymienić i omówić metody kosmetologiczne usuwania nadmiernego 

owłosienia. 
66. Na czym polega sonoforeza? Proszę omówić jej zastosowanie w kosmetologii. 
67. Proszę omówić wykorzystanie fal radiowych w kosmetologii. 

 
 

 


