
  

 

TIPURI DE TEN 

VERSUS CONDITII 

ALE TENULUI 
MANUAL 

 
Cand ma gandesc la specialistii in frumusete, la 

consultantii pentru ingrijirea tenului si machiaj… 

Eu cred in puterea rezultatelor obtinute ca 

urmare a lucrurilor mici facute in mod constant! 

Eu cred ca orice rezultat, cat de mic pe care il 

obtii azi e dovada ca maine il vei putea 

imbunatati.                                                            

Totul e sa reusesti sa ai primul om care are 

incredere si cumpara de la tine. Nu conteaza 

daca a cumparat cu bani multi sau putini sau 

daca a platit cu timpul sau! Cand ai reusit sa ai 

prima clienta, bucura-te! Asa cum ai 1 client, vei 

putea avea 2! Si, asa cum ai 2 vei putea avea 

oricati iti vei propune! 

Gina Stefanoaia 
FONDATOR ACADEMIA STARTLINE 
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De ce să învăţ despre ten?

Cunoaşterea elementelor de bază despre ten este esenţială 
pentru a putea oferi consultanţă profesională clienţilor 
dumneavoastră.  

Cu cât cunoaşteţi mai multe despre piele, cu atât veţi face 
recomandări mai bune în privinţa programelor personalizate 
de îngrijire a tenului si machiaj.  

Acesta este un factor important dacă doriţi să sporiţi numărul 
de clienţi fideli.  

Pentru a înţelege îngrijirea tenului, mai întâi trebuie să 
înţelegeţi tenul.  

 

 

Cuprinsul manualului:  

I Tipuri de ten 

II Conditii ale tenului 

 

 

 

 

 

 

 

Acest material 

educaţional vă va 

ajuta să vă 

îmbogăţiţi nivelul 

de cunoştinţe şi să 

aveţi mai multă 

încredere în 

capacităţile 

dumneavoastră.  

Increderea vine 

atunci cand stii ca 

esti bine pregatita. 

Increderea vine 

atunci cand stii 

unde sa cauti un 

raspuns la o 

intrebare dificila. 

Tine minte: cu cat 

exersezi mai mult 

cu cat aplici mai 

mult ce inveti, cu 

atat mai mult devii 

mai increzatoare in 

ceea ce stii si in 

ceea ce poti face! 
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I TIPURI DE TEN 

Nu există două tenuri identice. Cu toţii avem caracteristici unice, dar pentru a găsi 

o modalitate de îngrijire adecvată trebuie să determinăm tipul de ten şi starea sa. 

Fiecare tip de ten necesită un anumit regim de îngrijire pentru a se menţine 

sănătos şi frumos.  

Tipurile de ten sunt împărţite în 3 categorii de bază: ten gras, ten uscat si ten 

mixt. 

Majoritatea tipurilor de ten nu se potrivesc perfect în aceste categorii, dar ele 

sunt un punct bun de pornire pentru a alege produsele şi regimul de îngrijire 

adecvat pentru clientele dumneavoastră.  

 

Caracteristicile lor sunt urmatoarele: 

Ten Normal–spre-Gras  

• Glande sebacee foarte active ce produc sebum în exces  

• Textură ternă  

• Pori măriţi în special pe nas şi bărbie  

• Acneea şi punctele negre sunt o problemă  

• Liniile de expresie şi ridurile nu sunt foarte vizibile  

Ten Normal-spre-Uscat  

• Nu reţine suficientă hidratare  

• Textură neuniformă, descuamată  

• Pori fini  

• Foarte puţine probleme cu acneea  
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• Liniile de expresie şi ridurile sunt foarte vizibile  

Ten Mixt  

• Gras pe zona T, uscat pe celelalte zone ca de exemplu obrajii  

• Textură neuniformă a tenului  

• Pori măriţi pe nas şi în jurul acestuia, pe frunte şi bărbie  

• Acnee în zona T  

• Riduri şi linii de expresie minime pe zona ochilor  

• Obraji uscaţi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E bine de stiut si de aplicat! 
 

ATUNCI CAND LE VEI INTREBA, MAJORITATEA CLIENTELOR TALE ITI VOR SPUNE CA AU   
TEN … NORMAL! 
RETINE!  
NICIODATA SA NU ITI CONTRAZICI CLIENTA! 
TU STII CA TENUL NORMAL E TENUL COPIILOR SI CA NU VA FI INTALNIT LA ADULTI DAR 
ACEASTA ESTE REALITATEA CLIENTEI TALE. 
ASA CA, DOAR ZAMBESTE SI INTREABA: NORMAL-SPRE-GRAS, NORMAL-SPRE-USCAT SAU 
MIXT? 
SI … CHIAR MAI MULT, OBISNUIESTE-TE CU ACEASTA EXPRIMARE:  

- IN LOC DE TEN GRAS, SPUNE TEN NORMAL-SPRE-GRAS 
- IN LOC DE TEN USCAT, SPUNE TEN NORMAL-SPRE-USCAT 
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II NEVOI SPECIALE (CONDITII) ALE TENULUI 

Pe lângă selectarea tipului de ten al clientei, trebuie să înţelegeţi şi nevoile speciale 

ale tenului.  

Iată câteva exemple:  

• Ten îmbătrânit (linii de expresie şi riduri vizibile)  

• Ten cu probleme (acnee, puncte negre)  

• Ten sensibil  

• Ten foarte uscat şi descuamat  

• Ochi umflaţi  

• Ten tern  

Asta inseamna ca e posibila combinatia tip de ten + conditie a tenului: 

Exemple:  

Ten Normal-spre-Gras(tipul de ten) Sensibil (conditia tenului) 

Ten Normal-spre-Uscat(tipul de ten) Sensibil (conditia tenului) 

O CONCLUZIE CARE POATE AJUTA: 

 

 

 

 

 

 

 

MAI SIMPLU SI MAI PE SCURT DESPRE TIPURILE DE TEN 

TIP DE TEN APA SEBUM 

NORMAL SPRE GRAS 

  
NORMAL SPRE USCAT 

 

 
  - 

MIXT 
 
 

  PE ZONA T 
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Teme de gandire: 

 

1. Cum explici? 

Ten normal-spre-gras deshidratat 

ten normal-spre-uscat deshidratat 

 

2. Scrie o lista cu intrebari pe care le poti pune clientei tale pentru a primi 
indicii/informatii care sa te ajute sa clarifici tipul si conditia tenului. 
 

3. Te afli in urmatoarea situatie: clienta ta are ten normal-spre -gras 
deshidratat. Care e prima recomandare pe care o faci? 

 

 

 


