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Irēna Kermen – Septembra pasniedzējs 

Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā! 

 

Dr. Irēna Karmen ir viena talantīgākajām un 

iedvesmošākajām docentēm Starptautiskajā 

Kosmetoloģijas koledžā! Irēna uzsākusi darbu 

Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā jau 

tālajā 2003.gadā, kad koledžas pirmsākumos 

tā tika dēvēta kā Starptautiskā Estētikas skola.  

Irēna 1988.gadā apsolvējusi Rīgas Medicīnas 

institūtu un jau 19 gadus praktizē 

kosmetoloģijā! Kā arī Irēna ir Kompānijas 

Allergan sertificēta trenere Baltijas valstīs. 

Šobrīd Irēna strādā ne tikai Starptautiskajā 

Kosmetoloģijas koledzžā, bet praktizē arī 

PanaceaPro Skaistumkopšanas klīnikā, kā arī 

Plastikas ķirurģijas klīnikā.  

 

1. Kāpēc izvēlējies kļūt pat Skaistumkopšanas speciālisti? 

Esmu ārsts pēc aicinājuma, un skaistumkopšana savienojumā ar medicīnu dara cilvēkus 

laimīgus! Tas ir darbs, kas mani pozitīvi uzlādē!   

2. Kas bija Tavs pirmais darbs skaistumkopšanas nozarē? Vai vari raksturot tā 

brīža sajūtas? 

Pirmos klientus un pirmās procedūras nekad nevar aizmirst – piemēram, ausu pīrsingu vai 

vaksāciju! Man pirmā procedūra bija sejas tīrīšanas procedūra. Atceros, ka jutos diezgan 

satraukti, atbildīgi. Un galvenā doma bija par to, lai klients būtu apmierināts.  

3. Ko Tev nozīmē būt pasniedzējai/lektorei Starptautiskajā Kosmetoloģijas 

koledžā? 

Tas ir liels mana darba novērtējums, ka man ir dota iespēja dalīties savās profesionālajās 

zināšanās. Protams, kā jau visiem  - arī man piemīt slinkums, bet lektores darbs nepieļauj 

slinkošanu – ir jāpārveidojas laikam līdzi. Man ļoti patīk redzēt kā strādā studenti un 

dzirdēt studentu viedokli. 
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4. Kādus priekšmetus Tu pasniedz Starptautiskajā Kosmetoloģijas Koledžā? 

Šobrīd Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā pasniedzu Estētisko ķirurģiju un 

mezoterapiju. Pašos pirmsākumos, koledžā ilgus gadus pasniedzu Sejas diagnostiku, ādas 

kopšanas pamatus. 

5. Kāds ir Tavs lielākais sasniegums profesionālajā jomā? 

Mans lielākais sasniegums ir, ka esmu starptautiskā līmeņa treneris, mācību spēks 

estētiskajās injekcijās. Kā arī esmu docētāja Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā. 

6. Kāds Tavuprāt ir labs skaistumkopšanas speciālists? 

Manuprāt labs Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā ir profesionāls, komunikabls, 

cilvēkmīlošs, kā arī radošs speciālists ar augoša biznesa domāšanu. Protams ,ir  ļoti svarīgi  

lai Skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā saņemtu atbilstošu atalgojumu.  

7. Skaistumkopšanas produkts bez kura Tu nespēj iedomāties savu ikdienu? 

Savu ikdienu viennozīmīgi nevaru iedomāties bez Biodermas – Sensibio H20 micelārā 

ūdeņa! Tikai un vienīgi tās labākās atsauksmes. 

8. Ar ko Tu nodarbojies ārpus darba brīvajā laikā? 

Brīvajā laikā ārpus darba man patīk nodarboties ar sportu, bet ārā dabā! Audzinu savu 

mazbērnu un kaķi! Tā kā esmu gardēde tad man ļoti patīk apmeklēt labus restorānus un 

izbaudīt pavārmākslas radošos brīnumus! 

 

9. Tavi 3 padomi skaistai un veselīgai sejas ādai? 

Mani trīs galvenie pamatprincipi: 

 Vissvarīgākais –pozitīva domāšana! 

 Ikdienas rūpes par ādu! 

 Ikdienā lietot uzturu, kas nenoslogo organismu! 
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