
Subject Code:65 (NS) 

BEAUTY AND WELLNESS 

(Kannada and English Version ) 

           Time: 2Hours 15 Minutes}  Total No. of  questions: 42 }   {Max.Marks: 

60 

PART –A 

I. Choose the correct answer  

 ಷರಿಯಹದ ಉತತಯನನು ಆಯ್ಕೆಮಹಡಿ    1x10=10 

1.  Melanin produced by melanocytes gives our skin _________ pigment. 

                 a) Black   b) Brown  c) Dark brown  d) Dark black 

  ಮೆಲನ ೋಸೈಟ್ ಸ್ ನಿಂದ ಉತಪತ್ತತಯಹದ ಮೆಲನನ್ ನಭಮ ಚಭಮಕ್ಕೆ  

       ಅ) ಕಪ ಆ) ಕಿಂದನ ಇ) ಗಹಢ ಕಿಂದನ ಈ) ಗಹಢ ಕಪ 

 2. Feathered hair cut become popular in the  year  

            a) 1970s   b) 1980s c) 1990s d) 1960s 

     ¥ÉzÀgÀ ಹೋರ್ ಕಟ್ ___________ ದವಕದಲ್ಲಿ 

      ಅ) 1970 ಯ ಆ) 1980 ಯ ಇ) 1990 ಯ ದವಕದಲ್ಲಿ ಈ) 1960 ಯ ದವಕದಲ್ಲಿ  

3. The nail form  used to sculpt 3D design 

   a) New b) Reusable  c) Usable  d) none of the above  

   3ಡಿ ವಿನಹಾಷಗಳನನು ಕ್ಕತತಲನ ಫಳ À̧ÄªÀ ಉಗನಯನ ಯ  

       ಅ) ಹ ಷzÀÄ ಆ) ಭಯನಫಳಕ್ಕ ಮಹಡಫಸನದಹದ ಇ) ಫಳಷಫಸನದಹದ  

               ಈ) ಮೆೋಲ್ಲನ ಯಹದ  ಅಲಿ 

 



4.The percentage of Hair curl removed by Hard press  

        a) 50-60 %  b) 60-75%  c) 100%  d)10-20% 

  ಹಹರ್ಡಮ ಪ್ರೆಸ್¤AzÁV EµÀÄÖ ¥Àæw±ÀvÀÀ À̧ÄgÀÄ½ PÀÆzÀ®£ÀÄß £ÉÃgÀUÉÆ½ À̧ÄªÀÅzÀÄ  

      ಅ) 50-60 % ಆ) 60-75% ಇ) 100%  ಈ)10-20% 

5. Hair coloring products should be stored in  

a) Height place b) Freezer c) cool  place d) hot place  

ಹೋರ್ ಕಲರಿಿಂಗ್ ಉತಪನುಗಳನನು E°è ±ÉÃRj À̧ É̈ÃPÀÄ 

ಅ) ಎತತಯ ಷಥಳ ಆ) ಫ್ೆೋಜರ್ ಇ) ತಿಂಪಹದ ಷಥಳ ಈ) ಬಿಸಿ ಷಥಳ  

6. Gel products  are made - up of  

       a) Plastic b) Metal c) Rubber d) Acrylics 

ಜೆಲ್ ಉತಪನುಗಳನ EzÀjAzÀ ªÀiÁqÀ®ànÖzÉ. 

ಅ) ಪಹಿಸಿಿ ಆ) ಲ ೋಸ ಇ) ಯಫಬರ್ ಈ) ಅಕ್ರೆಲ್ಲ ಗಳನ 

7. Location to the success of business is  

a) Forest area b) irritating area c) busy area d) none of the above 

 ವ್ಹಾಪಹಯದ ಮವ¹ì£À ಷಥಳ  

ಅ) ಅಯಣಾ ೆದೋವ ಆ) ಕ್ರರಿಕ್ರರಿ ಉಿಂಟನಮಹಡನ ೆದೋವ ಇ) ಜನನಬಿಡ ೆದೋವ ಈ) 

ಮೆೋಲ್ಲನ ಯಹದ  ಅಲಿ 

8. Nail buffer is used to give  

a) Cut the nails b) Cut the cuticles c) Shine  to the nails   d) harden the nails 

   ನೋಲ್ ಫಪರ್ ಅನನು  §¼À À̧ÄªÀÅzÀÄ 

ಅ) ಉಗನಯನಗಳನನು ಕತತರಿಷ®Ä ಆ) ಕ ಾಟಿಕಲ್  ಕತತರಿಷ®Ä ಇ) ಉಗನj£À ºÉÆ¼À¦UÁV 

ಈ) ಉಗನಯನಗಳನನು ಗಟಿಿಗ ಳಿಷ®Ä 



 

9. Importance of team work includes 

a) Delegation b) support c) ideas d) all of the above  

ತಿಂಡದ ಕ್ಕಲಷದ ಪಹೆಭನಖ್ಾತೆಮನ_________ ನನು  ಒಳಗ ಿಂಡಿದ 

ಅ) ನಽೋಗ ಆ) ಬಿಂಫಲ ಇ) ವಿಚಹಯಗಳನ ಈ) ಮೆೋಲ್ಲನ ಎಲಿªÀÇ 

10.  The popular facial skin care techniques is 

a) Laser skin resurfacing b) Chemical peel c) Acne blue Light therapy d) 

Rhinoplasty 

EzÀÄ  ಜನಪ್ರೆಮ ಭನಖ್ ಚಭಮದ ಆರೈಕ್ಕ ತಿಂತೆ 

ಅ) ಲೋಷರ್ ಸಿೆನ್ ರಿಷರ್ೋಮಸಿಿಂಗ್ ಆ) ರಹಸಹಮನಕ ಸಿಪ್ರಪ ಇ) ಼ಡವೆ ನೋಲ್ಲ ಬಳಕ್ರನ 

ಚಿಕ್ರತೆ್ ಈ) ರೈನ ೋಪಹಿಸಿಿ 

 

Part---B 

II. Answer the following questions in 1or 2 sentences (Any 10):

               

(10x2=20)  

 ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ೆಶ್ನುಗಳಿಗ 1ಅಥವ್ಹ 2 ವ್ಹಕಾಗಳಲ್ಲಿಉತತರಿಸಿ(ಯಹದೋ 10): 

11.  What is Diabetes Mellitus ? List its classic symptoms. 

ಡಯಹಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್ ಎಿಂದರೋನನ? ಅದಯ ಕ್ಹಿಸಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನನು 

ಟಿಿ ಮಹಡಿ. 

12. What is Ayurveda ? Which are 2 therapeutic  principles in 

Ayurveda. 

ಆಮನವೆೋಮದ ಎಿಂದರೋನನ? ಆಮನವೆೋಮದದಲ್ಲಿ£À 2 ಚಿಕ್ರತ್ಕ ತತವಗಳನನು 

ಹಷರಿಸಿ. 

13. Name the Classic massage movements in Swedish massage 

ಸಿವೋಡಿಷ್ ಭಸಹಜ್ ನ ಕ್ಹಿಸಿ ಭಸಹಜ್ ಚಲನಗಳನನು ಹಷರಿಸಿ. 



 

14. Which are the two types of  gel nails?  Explain. 

ಜೆಲ್ ಉಗನಯನಗಳ ಎಯಡನ ವಿಧಗಳನ ಯಹ ? ವಿರಿಸಿ. 

15. Write  any two precautions   while performing  pedicure . 

ಪ್ರಡಿಕ ಾರ್ ಮಹಡನವ್ಹಗ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ಎಯಡನ 

ಭನನುಚಚರಿಕ್ಕ PÀæªÀÄಗಳನನು ಫರಯಿರಿ. 

16. What is pedicure ? Explain French Pedicure. 

ಪ್ರಡಿಕ ಾರ್ ಎಿಂದರೋನನ? ರ್ೆಿಂಚ್ ಪ್ರಡಿಕ ಾರ್ ಅನನು ವಿರಿಸಿ. 

17. Write the importance of  Fish Pedicure. 

ಫ್ಶ್ ಪ್ರಡಿಕ ಾರ್ ನ ಪಹೆಭನಖ್ಾತೆಮನನು ಫರಯಿರಿ. 

18. How do you choose Make-up colours according to skin 

colour? 

ಚಭಮದ ಫಣಣಕ್ಕೆ ಅನನಗನಣವ್ಹಗಿ ಮೆೋಕಪ್ ಫಣಣಗಳನನು ನೋ ಹೋಗ 

ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡನತ್ತತೋರಿ? 

19. What is Fantasy Make-up? 

ಫಹಾಿಂಟಸಿ ಮೆೋಕಪ್ ಎಿಂದರೋನನ? 

 

   20 .List the types of Cleansers ? 

   ಕ್ಕಿನ್ರ್ ಗಳ ವಿಧಗಳನನು ಟಿಿ ಮಹಡಿ? 

     21.Patch test is performed before hair colouring ? Give reason. 

  ಕ ದಲ್ಲಗ ಫಣಣ ನೋಡನ ಼ದಲನ ಪಹಾಚ್ ರಿೋಕ್ಷೆಮನನು ನಡೆಷಱಹಗನತತದ? 

ಕ್ಹಯಣ ಕ್ಕ ಡಿ. 

22. Name any four hair colour brands available in the Market. 

     ಮಹಯನಕಟ್ಟಿಮಲ್ಲಿ ಲಬಾವಿಯನ ಯಹzÁzÀgÀÆ ನಹಲನೆ ಹೋರ್ ಕಲರ್ 

ಬಹೆಿಂರ್ಡ ಗಳನನು ಹಷರಿಸಿ. 

23. Which are the different methods in Highlighting  Technique? 

       ಹೈಲೈಟಿಿಂಗ್ ಟ್ಟಕ್ರು ನಲ್ಲಿ ನ ವಿವಿಧ ವಿಧಹನಗಳನ ಯಹ. 



 

24. Write Procedure for Layered Nail Polish design? 

ಲೋಮರ್ಡಮ ನೋಲ್ ಪ್ರೋಲ್ಲಷ್ ವಿನಹಾಷಕ್ಕೆ ಕ್ಹಮಮವಿಧಹನನನು ಫರಯಿರಿ? 

25. How nutrients are Classified? 

ಪ್ರೋಶಕ್ಹಿಂವಗಳನನು ಹೋಗ ಗಿೋಮಕರಿಷಱಹಗಿದ? 

 

                                   Part---C 

III. Answer the following questions in  3 or 4 sentences (Any 6):

          

 (6x3=12) 

ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ೆಶ್ನುಗಳಿಗ 3 ಅಥವ್ಹ 4 ವ್ಹಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ (ಯಹದೋ 6): 

26.What is Balanced Diet? Write any 2 Guidelines for Balanced Diet. 

ಷಭತೆ ೋಲ್ಲತ ಆಹಹಯ ಎಿಂದರೋನನ? ಷಭತೆ ೋಲ್ಲತ ಆಹಹಯಕ್ಹೆಗಿ ಯಹzÁzÀgÀÆ 2 

ಮಹಗಮಷ ಚಿಗಳನನು ಫರಯಿರಿ. 

27.What is the importance of  physical activity? 

ದೈಹಿಕ ಚಟನಟಿಕ್ಕಮ ಪಹೆಭನಖ್ಾತೆ ಏನನ? 

28. List the different types of Manicure. Explain Paraffin manicure? 

ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ತಮ ಮೆನಕ ಾರ್ ಗಳನನು ಟಿಿ ಮಹಡಿ ºÁUÀÆ ಪಹಾರಹಫ್ನ್ 

ಮೆನಕ ಾರ್ ನನು ವಿರಿಸಿ 

29.Write contraindications for gel nails. 

     ಜೆಲ್ ಉಗನಯನಗಳಿಗ ವಿgÉÆÃzÀ¨Á¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ಫರಯಿರಿ. 

 



30. Write a short note on Bullion beads 

ಫನಲ್ಲಮನ್ ಭಣಿಗಳ ಫಗೆ ಟಿಪಣಿ ಫರಯಿರಿ 

31. Write the difference between Erbium and CO2 Laser 

ಎಬಿಮಮಿಂ ಭತನತ CO2 ಲೋಷರ್ ನಡನವಿನ ಾತ್ಹಾಷನನು ಫರಯಿರಿ 

32. How do you apply Base while doing  Make-up? 

ಮೆೋಕಪ್ ಮಹಡನವ್ಹಗ ಬೋಸ್ ಅನನು ನೋ ಹೋಗ ºÀZÀÄÑwÃj 

33. Differentiate between  layer cut and Feather cut. 

¯ÉÃAiÀÄgï ಕಟ್ ಭತನತ ರ್ದರ್ ಕಟ್ £À ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß w½¹ 

34. Write down the procedure for Hair pressing. 

ಹೋರ್ ಪ್ರೆಸಿ್AUï ನ ಕ್ಹಮಮವಿಧಹನನನು ಫರಯಿರಿ 

35. How do you calculate Ideal Body Weight? State broka’s Index 

formula. 

ನೋ ಆದವಮ ದೋಸದ ತ ಕನನು ಹೋಗ ಲಕೆ ಹಹಕನತ್ತತೋರಿ?  ಬ ೆೋಕ್ಹ¸ï 

ಷ ಚಾಿಂಕ ಷ ತೆ ಫರಯಿರಿ 

36. What are tridoshas? Name them. 

ತ್ತೆದ ೋವ ಎಿಂದರೋನನ? ಅಗಳನನು ಹಷರಿಸಿ. 

37. Which are the typical positions required in the average spa ? 

ಷರಹಷರಿ ಸಹಪದಲ್ಲಿ ಅಗತಾವಿಯನ ವಿಶಿಶಿ ಸಹಥನಗಳನ ಯಹ? 

 

 

 



IV. Answer the following questions in 5 or 6 sentences (Any 2):

  

ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ೆಶ್ನುಗಳಿಗ 5 ಅಥವ್ಹ 6 ವ್ಹಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ (ಯಹದೋ 2): 

       (2x6=12)  

38.Write procedure for Shirodhara? 

ಶಿರ ೋzsÁರಹಗ ಕ್ಹಮಮವಿಧಹನನನು ಫರಯಿರಿ? 

39.Write a steps involved in  Bridal make-up application  

ಬೆೈಡಲ್ ಮೆೋಕಪ್ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß ಫರಯಿರಿ 

40. Write procedure for Hair Lightening  

ಕ ದಲನ  §tÚªÀ£ÀÄß w½UÉÆ½¸ÀÄªÀ ವಿಧಹನನನು ಫರಯಿರಿ 

41. What are the factors to be considered while selecting locations for 

the Salon? 

ಷಲ ನ್ ಗ ಷಥಳಗಳನನು ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡನವ್ಹಗ ರಿಗಣಿಷಬೋಕ್ಹದ ಅಿಂವಗಳನ 

ಯಹ? 

42. Write the  Procedure of applying a Temporary Tattoo? 

ತ್ಹತ್ಹೆಲ್ಲಕ ಸಚ್ಚಚ ಮನನು ಸಚನಚ ವಿಧಹನನನು ಫರಯಿರಿ? 

43. Which are the methods and steps to COPE with aging? 

   ವಯ             ವ                  

       ? 

  _______________________________ 

 

 


